
سماجی لنگر :
باہمی بحالی
باہمی مراکز کیا ہیں؟



باہمی مراکز کیا  ہیں؟

باہمی مراکز  ایک ایسا کاروباری سلسلہ ہے جس کی ملکیت اور ذمہ داری اسکے اپنے
، ممبران کے حصے میں ہی آتی  ہیں۔  اس کےممبران اسکے اپنے  صارفین ، ملازمین
رہائشی یا سپلائی  والےبھی ہوسکتے ہیں۔ منافع دور دراز بیٹھے سرمایہ کاروں کی

۔ بجائے اسکے  اپنے   حصہ دار لوگوں کے مابین بانٹا جاتا ہے

پ صحت کی دیکھ بھال سے لے کر رہائش تک ، قابل تجدید توانائی  اور کھیلوں سے لے
کر معاشرتی دیکھ بھال تک ہر صنعت میں کوآپریٹیو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور وہ اربوں پاؤنڈ کے کاروبار

سے لے کر چھوٹے کمیونٹی کاروباری اداروں تک ہر شکل اور حجم میں اپنا کام کررہے ہیں۔
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”اپ اینڈ گو“
یہ پیشہ ور صفا کاروں کی ملکیت

ایپلیکیشن   ہے جو کہ نیویارک میں
باہمی صفائی کی پیشہ ورانہ

خدمات سرانجام
دے رہے  ہیں۔

”گراس ہوپرز“
یہ لندن میں واقع بچوں کی

نگہداشت کا باہمی مرکز ہے ، جس
میں والدین کو مرکز کے تمام پہلوؤں
میں ،بشمول  سماجی تقریبات اور

اکاؤنٹنگ سے لے کر باغبانی اور
خودکاری تک ، جزوقتی کام کرنے کا

موقع ملتا ہے۔

یہ کم  آمدن والی صنعتوں، غریبوں
وطن کے درمیان باہمی اور تارکیِن

مسابقت کو فعال بنانے کا مؤثر
ذریعہ ہے۔

یہ گھریلوو صنعتی صفائی ، بچوں
کی نگہداشت کی فراہمی ، اور

مہمان نوازی جیسے شعبوں میں
کارآمدثابت  ہوسکتا ہے۔
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”ٹائٹ شفٹ لیبرنگ کو-اوپ“
یہ  مرکز واشنگٹن میں رہا شدہ

شہریوں کے ذریعے چلایا جاتا
ہے۔کاروباری مواقع فراہم کرنے

کیساتھ ساتھ یہ قیدی شہریوں کو
معاشرے میں دوبارہ داخلے کی مدد

فراہم کر رہا ہے۔
”شائیفریش کچن“

یہ شکاگو میں فوڈ سروس کا
، معاہدہ کرنے والا باہمی مرکز ہے

جو سابقہ سیاہ فام قیدی خواتین کو
روزگار کے مواقع فراہم کرنے کیساتھ
ساتھ کاروبار کی باہمی ملکیت کا

مختار بناتا ہے۔

ایک مؤثر  عملی  ماحول جو سابقہ
قیدیوں کو کام پر واپس لانے اور

ملازمت میں رہنے کے ذرائع فراہم کرتا
ہے۔ باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنا
جہاں معاشی آزادی فراہم کرتا ہے

وہیں یہ جرائم کی شرح کم کرنے کا
بھی ایک مؤثر طریقہ ہے۔



سماجی لنگر :
باہمی بحالی

”بروکن سپوک“
یہ آکسفورڈ کا ایک باہمی مرکز ہے

جو دو نوجوان خواتین نے  موٹر
سائیکل میکانکس میں خواتین کی

شمولیت کو  بڑھانے کے لیے  قائم کیا
تھا ،اس مرکز میں تکنیکی مشورے

اور تربیت کیساتھ ساتھ خودکاری کے
لیےاوزاروں کی  ورکشاپ اور

سائیکل کی حفاظت  کا نصاب
شامل ہے۔

بلیک ہاؤس فلم میکرز“
”کو-آپریٹو

یہ ایک باہمی مرکز ہے جو عوام
الناس کے لیے آنلائن دلکش فلم

سازی کرتا ہے۔۔

اْن بالغ  نوجوانوں  کے لئے ایک موقع
جو نئے روزگار پیدا کرنے ، اپنی ذاتی

نشوونما کی حمایت کرنے اور بے
اختیار ہونے کے اپنے احساسات کو

تبدیل کرنے میں اب تک ناکام ثابت
ہورہے ہیں۔
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”اولڈر وومنزکو ہاؤسنگ“
یہ کوآپریٹو برادری کے رہائشیوں کے
زیر انتظام ، مختلف پس منظر اور

ثقافتوں سے تعلق رکھنے والی،
پچاس سال سے زائدعمر خواتین کا
ایک گروپ ہے ، جو لندن کے ہائی

بارنیٹ میں  رہائش پذیر ہیں۔
سی سالٹ ہاؤسنگ کو“

”-اوپ
برائٹن،سسکس میں طالب علموں

کے زیر قیادت سستی رہائش،
جمہوری طرزِزندگی اور طویل مدتی

استحکام کے لیے کیا جانے والااقدام
ہے۔

طلباء اور خواتین کے لئے خصوصی
جگہوں تک مناسب رہائشی گھر

اورحفاظت فراہم کرتا ہے۔
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