
ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਕਿਉਂ
ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 
ਸਵੈ-ਸੇਵਾ 



ਸਾਨੰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਸਮੁੱ ਚੀ ਸਿੌਕਿੰਗ ਵੱਸੋਂ ਕਵੱਚ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ (ਵਲੰਿੀਅਕਰੰਗ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਿਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿਰ ਬਣੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੌਿਲੈਂਡ ਨੰੂ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ, 
ਕਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਗ੍ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੌਿਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਲਗਭਗ 1.3 ਕਮਲੀਅਨ (13 ਲੱਖ) ਬਾਲਗ ਸਵ-ੈਸਵੇੀ ਹਨ ਪਰ ਿਝੁ 
ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਹੂਾਂ ਨੰੂ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਤੱਿ ਪਹੰੁਚ ਿਰਨਾ ਮਸੁ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਹ਼ਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਕਵਿਲਪ (ਬਦਲ) ਵੱਜੋਂ ਕਵਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਛੋਿੜ ਜਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੁਿਾਵਿਾਂ ਵੱਲ ਕਧਆਨ ਕਦੱਤੇ ਬਗੈਰ, ਸਵ-ੈਸਵੇਾ 
ਸਾਕਰਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯਗੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੌਿਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਂ ਨੰੂ ਸਾਿਾਰ ਿਰਨ 
ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਕਮਸਾਲ (ਨਮਨੇੂ) ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੰੂ ਸਵ-ੈਸਵੇੀ ਦਾ ਸਮਾਕਜਿ ਕਮਸਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਜੱਿ ੇਮਿੌ ੇਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ 
ਜਾਂ ਸਮਾਕਜਿ ਹਾਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਕਿ ਸਵ-ੈਸਵੇੀ ਨੰੂ ਅਕਧਿਾਰ 
ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਕਰਆਂ ਲਈ ਮਿੇੌ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਲਈ ਹਰੇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਮਿੌ ੇਦਾ ਅਕਧਿਾਰ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ: 
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•  ਹਰੇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਼ਿਰੀਏ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਕਵੱਚ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਕਹਤ ਿੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

•  ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕ਼ੰਿਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਿਾਰਾਤਮਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਦਾ ਸਕਭਆਚਾਰ 
ਿਾਇਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

•  ਹਰੇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਼ਿਰੀਏ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਕਵੱਚ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 

ਸਵ-ੈਸਵੇੀ ਨੰੂ ਅਕਧਿਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱ ਚ ੇਸਿੌਿਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਕ਼ਿਆਦਾ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਨੰੂ 
ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਂ ਨੰੂ ਸਾਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਯਗੋ ਅਤੇ ਅਕਧਿਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। 
ਸਿੌਕਿਸ਼ ਵਲੰਿੀਅਕਰੰਗ ਫਰੋਮ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵ਼ੇਿ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਕਨਰੰਤਰ ਿੰਮ ਦੇ ਕਹੱਸ ੇਵੱਜੋਂ 
ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਹੈ: 

•  ਸਾਕਰਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਵੱਚ ਕ਼ਿਆਦਾ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸਾਕਹਤ ਿਰਨ ਲਈ

•  ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਮਆਰੀ ਤਜਰਕਬਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਕਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕ਼ਿਆਦਾ 
ਕਵਅਿਤੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰਕਹਣ 

•  ਕਵਅਿਤੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੌਕਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਂ ਨੰੂ ਸਾਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

•  ਅਕਹਮ ਰਣਨੀਤਿ ਸਹਾਇਿ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਸਮੁੱ ਚੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਗੇ, ਕਜਸ 
ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਿ ਬਣਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਵਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸਿੀਜਨ 
ਐਡਵਾਇਸ ਦੀ ਜੂਨ 2015 ਕਵੱਚ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਕਰਪੋਰਿ, ਕਗਕਵੰਗ ਬੈਿ ਗੋਇੰਗ ਫਾਰਵਰਡ (Giving 
Back Going Forwards), ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰਦੀ ਹੈ....

ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਕਵੱਚ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਆਪਣ ੇਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸ ੇਦੀ ਪ੍ਰਰੇਣਾ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਿ ਨਾਗਕਰਿ ਦੇ 
ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੀਮਤੀ ਯਗੋਦਾਨਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਈ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ: 

ਬ਼ਿਰੁਗ ਗੁਆਂਡੀ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਿ ੇਇਹ, ਛੱੁਿੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਕਰਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ 
ਮਦਦ, ਸਿਾਨਿ ਸਿਲੂ ਕਵੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੇਾ ਕਨਭਾਉਣ ਤੱਿ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਲੱਖਾਂ ਲੋਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਫੁਤ ਸਮਾਂ ਕਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵ-ੈ
ਇੱਛੁਿ ਿੰਮਾਂ ਦਾ ਿਾਫੀ ਸਕਤਿਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਦਾ ਪਕਰਕਦ੍ਰਸ਼ ਬਦਲ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਜਨ-ਅੰਿਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਲੋਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿੰਮਿਾ਼ਿੀ ਕਜੰਦਗੀਆਂ 
ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਿਿਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਿਝੁ ਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਿਝੁ 
ਦਸ਼ਿਾਂ ਕਵੱਚ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਦੇ ਪਕਹਲਾਂ (ਅਤੀਤ) ਵਾਲੀ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਦੀ ਤਰਾ੍ਂ ਕਦਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 
ਕਜਹੜੀਆਂ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਸਵ-ੈਸਵੇੀਆਂ ’ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਵ-ੈਸਵੇੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ 
ਪ੍ਰਰੇਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੰਮਿਾਜੀ, ਪਕਰਵਾਰਿ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿ ਕ਼ੰਿਦਗੀ ਦੀ 
ਬਦਲਦੀ ਕਪੱਠ-ਭਮੂੀ (ਕਪਛੋਿੜ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਤਯਗੋੀ ਦਬਾਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 
ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵ-ੈਸਵੇੀ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵ-ੈਸਵੇੀਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਿਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕ਼ੰਿਦਗੀਆਂ ਕਵੱਚ ਢੁਿਵੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਰੇਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵ ੇਕਿ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ 
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿੇਂਦਰੀ (ਮਲੂ) ਕਹੱਸਾ ਬਕਣਆ ਰਹੇ। 

ਇਸ ਦਸਤਾਵ਼ੇਿ ਕਵੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਰਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਤੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰ਼ਿੀ ਨਾਲ ਮਫੁਤ ਸਮਾਂ ਕਦੰਦੇ ਹਨ - ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਿਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਰੇਣਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹੱਕਸਆਂ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ।  
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ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ
•   94% ਸਧੁਰੀ ਹੋਈ ਮਨੋਦਸ਼ਾ
•   30% ਵਧੀ ਹੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
•   ਵਧੀ ਹੋਈ ਕ਼ੰਿਦਗੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਿੀ 
•   ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਸਧੁਰੀ ਹੋਈ 

ਮਹੁਾਰਤ
•   ਘਿੀ ਹੋਈ ਕਚੰਤਾ ਅਤੇ ਕਡਪ੍ਰਸੈ਼ਨ
•   ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
•   ਵਕਧਆ ਹੋਇਆ ਸਵ-ੈਕਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ 

ਸਵ-ੈਮਾਣ

ਸਰੀਰਿ ਕਸਹਤ
•   76% ਕਸਹਤਮੰਦ ਮਕਹਸਸੂ ਿਰਦੇ ਹਨ
•   20% ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮਤੌ ਦਰ ਕਵੱਚ ਿਮੀ
•   ਕਚਰਿਾਲੀ ਦਰਦ ਦੇ ਘਿ ੇਹੋਏ ਲੱਛਣ
•   ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਦਾ ਘਿਣਾ
•   ਕਦਲ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਦਾ ਘਿਣਾ
•   ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਕਲਆਂ ਕਵੱਚ ਿਮੀ
•   ਦਰਦ ਸਕਹਣ ਦੀ ਕਹੰਮਤ ਵਧਣੀ

ਿੰਮ ਦੇ ਹੁਨਰ 
•   23% ਮਾਲਿ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਿੀਮ ਕਵੱਚ 

ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ
•   23% ਮਾਲਿ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਿਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 
ਮਦਦ ਹੋਈ

•   21% ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਿਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਚਾਰਿ ਹੁਨਰਾਂ ਕਵੱਚ 
ਸਧੁਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਹੋਈ

•   ਸਧੁਰੀ ਹੋਈ ਸਿਾਫ ਲੀਡਰਕਸ਼ਪ ਅਤੇ 
ਮਨੇੈਜਮੈਂਿ

ਜੁੜਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
•   ਇੱਿ ੋਕਜਹੀਆਂ ਕਦਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ 

ਕਮਲਣਾ
•   ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲਨ 
•   ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਕਵੱਚ 

ਵਾਧਾ
•   ਘਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਿੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਅਲਗਾਵ 
•   ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਕਹਮਤੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
•   ਫਰਿ ਕਲਆਉਣਾ
•   ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਦਰ ਮਕਹਸਸੂ ਹੋਣੀ 
•   ਹੋਰਨਾਂ ਸਕਭਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਅਤੇ ਸਮਝ

ਰੁ਼ਿਗਾਰਤਾ
•   80% ਮਾਲਿ CV ’ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਕਹਮਤੀਅਤ ਕਦੰਦੇ 

ਹਨ
•   73% ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ
•   70+% ਮਾਲਿ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਿੀ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿਰਦੀ ਹੈ
•   14% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਨੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿੀਤੀ

ਕ਼ੰਿਦਗੀ ਦੇ ਹੁਨਰ
•   79% ਦੇ ਆਤਮ-ਕਨਰਭਰਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ 

ਕਵਿਾਸ ਹੋਇਆ
•   ਇਿੱਠੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਸਧੁਾਰ
•   ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਰੀਿ ੇਕਵੱਚ ਕਬਹਤਰੀ
•   ਕ਼ੰਿਮਵੇਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਿ ਹੋਣਾ 
•   ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ
•   ਮਖੁੀਆ ਬਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਕਵਿਾਸ
•   ਵਕਧਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮ-ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵ-ੈਮਾਣ

ਲੋਿਾਂ ਲਈ
ਸਵੈ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ  
ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 

ਖੋਜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ 
ਕਦੱਤੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ 
ਸਿਦੀ ਹੈ...



76

15%

8%

12%

6 7

ਆਰਕਿਿ ਲਾਭ 
•   ਕਵਅਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ 

ਸਮਾਕਜਿ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਨੰੂ  
•   ਰੋਿਣ ਕਵੱਚ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੇ ਹਨ 
•   ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੁ਼ਿਗਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱਚ 

ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਰਚ ਿਰਨ ਦੀ ਯਗੋਤਾ
•   ਕਸਹਤਮੰਦ ਕਵਅਿਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ NHS ਦੇ ਖਰਚ 

ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ
•   ਰੋਿਮਈ ਬਚਾਵ ਲਈ ਯਗੋਦਾਨ

ਪ੍ਰਫੁੱ ਲਤ ਹੁੰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
•  ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸਧੁਰੀ ਹੋਈ ਕਸਹਤ
•   ਘਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ 

ਕਵਹਵਾਰ
•  ਸਧੁਰੀ ਹੋਈ ਕਵਕਦਅਿ ਿਾਰਗੁ਼ਿਾਰੀ
•  ਕ਼ੰਿਦਗੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਿੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ 
•  ਘਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਿੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਅਲਗਾਵ 
•  ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਨਕਸਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 

ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਿਿਾਮ
•   ਘਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੈਰ-ਸਮਾਕਜਿ ਕਵਹਵਾਰ 
•   ਸਾਿਾਰਾਤਮਿ ਕਵਹਵਾਰਿ ਤਬਦੀਲੀ
•   ਕਧਆਨ-ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਿਾਰਾਤਮਿ 

ਗਤੀਕਵਧੀ
•   ਮੜੁ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਿਰਨ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ
•   ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਝ

ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਕਰਿਤਾ
•   ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਕਜਿ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
•   ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਈਚਾਰਿ ਇਿਜੱੁਿਤਾ
•   ਵਕਧਆ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ੀਗਤ ਅਤੇ  

ਅੰਤਰ-ਸਕਭਆਚਾਰਿ ਏਿੀਿਰਨ
•   ਕ਼ਿਆਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ (ਸਸੱ਼ਿਤ) ਭਾਈਚਾਰੇ 
•   ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਈਚਾਰਿ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ
•   ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਕਜਿ (ਸ਼ਕਹਰੀ) ਵਚਨਬੱਧਤਾ/

ਜੁੜਾਵ

ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਲਈ
ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ  
ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 

ਖੋਜ ਇਹ ਕਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਨੰੂ 
ਅਨੇਿਾਂ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰ 
ਸਿਦੀ ਹੈ....
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ਲੋੜ ਰਣਨੀਤਿ ਅਤੇ ਿੰਮਿਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਕਵੱਚ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ 
ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ

ਸਫਲਤਾ 
ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ

ਹਰੇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਕਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਉਤਸਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ ਨੰੂ ਿੀ 
ਿਰਨ  ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ

ਸਵੈ-ਸੇਵੀ
ਖੇਤਰ

•   ਕਬਹਤਰੀਨ ਕਵਹਾਰ  ਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ (ਕਮਸਾਲਾਂ)  ਦੀ  ਪਕਹਚਾਣ  
ਿਰਨੀ ,  ਸੰਿਲਨ  ਿਰਨਾ   ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ  ਿਰਨੀ

•   ਮੁੱ ਕਦਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਕਹਚਾਣ ਿਰਨ ਲਈ ਅਕਤਸਰਗਰਮ 
ਰਕਹਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਿਰਮ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨੀ ਤਾਂ ਜੋ 
ਕਮਆਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ

•   ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ

ਸਿੌਕਿਸ਼
ਸਰਿਾਰ

•   ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਿਾਵਾਂ  ਲਈ  ਸਵ-ੈਸਵੇਾ  ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਂ  ਲਈ  
ਪੱਖ  ਪੂਰਨਾ

•   ਨੀਤੀ  ਦੇ  ਕਵਿਾਸ  ਅਤੇ  ਰਣਨੀਤਿ  ਯਜੋਨਾ  ਕਵੱਚ  ਸਵ-ੈਸਵੇਾ  ਨੰੂ 
ਤਰਜੀਹ  ਦੇਣੀ

ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ

•   ਸਵ-ੈਸਵੇੀ-ਮਆੁਫਿ (ਅਨੁਿਲੂ) ਕਵਹਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਼ਿਰੀਏ 
ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਂ ਨੰੂ 
ਸਾਿਾਰ ਿਰਨਾ

•   ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਸਵ-ੈਸਵੇੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਿ ਲਾ਼ਿਮੀ ਗਤੀਕਵਧੀ ਹੈ 
ਅਤੇ 

•   ਸਬੰਧਤ ਖਰਕਚਆਂ ਨੰੂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਨੰੂ 

•   ਪ੍ਰਵਾਨ ਿਰਨ ਦੇ ਮਨੁਾਸਬ ਖਰਚ ਵੱਜੋਂ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨਾ

ਤਬਦੀਲੀ ਬਨੋ
ਲੋੜ 1

ਲੋੜ ਹਰੇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਂ ਨੰੂ ਸਾਿਾਰ ਿਰੇ

ਸਫਲਤਾ ਕਿਸ 
ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ 

ਲੋਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕ਼ੰਿਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਿਾਰਾਤਮਿ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ 
ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਕਭਆਚਾਰ ਿਾਇਮ ਿਰਨ

ਕਿਸ ਨੰੂ ਿੀ 
ਿਰਨ  ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ

ਸਵੈ-ਸੇਵੀ 
ਖੇਤਰ

•   ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ, 
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਨੰੂ ਸਮਰੱਿ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨਾ

•   ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱ ਲ੍ਾ ਮਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਮਿਸਦ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਲਈ ਢੁਿਵੀਂ ਕ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਿਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਰੋ।

ਸਿੌਕਿਸ਼ 
ਸਰਿਾਰ

•   ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਿਾਵਾਂ  ਲਈ  ਸਵੈ-ਸੇਵਾ  ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਂ  ਲਈ  
ਪੱਖ  ਪੂਰਨਾ

•   ਨੀਤੀ  ਦੇ ਕਵਿਾਸ  ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿ  ਯੋਜਨਾ  ਕਵੱਚ  ਸਵੈ-ਸੇਵਾ  ਨੰੂ 
ਤਰਜੀਹ  ਦੇਣੀ

ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ
•   ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਸਾਿਾਰਾਤਮਿ ਫਾਇਕਦਆਂ ਨੰੂ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਅਕਤ-ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕ਼ੰਿਦਗੀ ਦੇ  
ਸਾਰੇ ਪੜਾਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਕਹਤ ਿਰਨ।

ਸਾਕਰਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਕਭਆਚਾਰ
ਲੋੜ 2
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ਮਾਲਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ
ਲੋੜ 3

ਲੋੜ ਹਰੇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਵੱਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸਫਲਤਾ 
ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ

ਹਰੇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਕਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਿਦਾ ਹੈ

ਕਿਸ ਨੰੂ ਿੀ 
ਿਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ

ਸਵੈ-ਸੇਵੀ
ਖੇਤਰ

•   ਸਵ-ੈਸਵੇੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਨਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਕਹੱਸੇ 
ਵੱਜੋਂ ਸਾਰੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਦੇ ਕਨਯਕਮਤ ਕਵਿਲਪਾਂ (ਬਦਲਾਂ) ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਅਤੇ 
ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਕੌਿਆਂ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਿਰਨੀ 
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕਹਜ ਬਣਾਉਣਾ

•   ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਦੇ ਮਕੌਿਆਂ ਦੀ ਪਕਹਚਾਣ ਿਰਨ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਿਰਨ ਨੰੂ 
ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ 

ਸਵੈ-ਸੇਵੀ 
ਖੇਤਰ

•   ਸਵ-ੈਸਵੇੀ  ਖੇਤਰ  ਲਈ  ਕਨਰੰਤਰ  ਸਹਾਇਤਾ  ਦੇ ਕਹੱਸ ੇ ਵੱਜੋਂ ਸਾਰੇ 
ਸਿਾਫ ਲਈ  ਮਾਲਿ  ਦੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਵਾਲੇ ਕਨਯਕਮਤ ਕਵਿਲਪਾਂ  ਨੰੂ 
ਮਹੱੁਈਆ  ਿਰਵਾਉਣ  ਼ਿਰੀਏ  ਕਬਹਤਰੀਨ  ਕਵਹਾਰ  ਦੀ ਕਮਸਾਲ  
ਵੱਜੋਂ  ਪੱਖ  ਪੂਰਨਾ  ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ  ਿਰਨੀ

ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ

•   ਸਵ-ੈਸਵੇੀ  ਖੇਤਰ  ਲਈ  ਕਨਰੰਤਰ  ਸਹਾਇਤਾ  ਦੇ ਕਹੱਸ ੇ ਵੱਜੋਂ ਸਾਰੇ 
ਸਿਾਫ ਲਈ  ਮਾਲਿ  ਦੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਵਾਲੇ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ  ਦੇ ਕਨਯਕਮਤ 
ਕਵਿਲਪਾਂ  ਨੰੂ ਮਹੱੁਈਆ  ਿਰਵਾਉਣ  ਼ਿਰੀਏ  ਸੰਸਿਾਵਾਂ  ਅਤੇ  
ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਲਈ  ਸਵ-ੈਸਵੇਾ  ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਂ ਨੰੂ ਸਾਿਾਰ   ਿਰਨਾ  

•   ਇਹ  ਯਿੀਨੀ  ਬਣਾਉਣਾ  ਕਿ  ਪਹੰੁਚ  ਅਰਿਪੂਰਨ  ਅਤੇ ਆਪਸੀ  
ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ  
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