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Kull pajjiż jixtieq li ma jkollu lanqas persuna waħda li f’ħajjitha tmiss mal-abbuż 
ta’ sustanzi jew dipendenzi oħra. Sfortunatament, ir-realtà hija differenti.
It-trends marbuta mal-użu ta’ dawn is-sustanzi jinbidlu mil-lum għall-għada, u 
għalhekk bħala soċjetà għandna nkunu preparati għal dawn l-isfidi.

Nemmen li għandna strutturi biex jgħinu lin-nies joħorġu minn dawn l-isfidi, li 
tkun xi tkun is-sitwazzjoni, jibqa’ l-fatt li dawn in-nies huma vulnerabbli u dejjem 
iktar suxxettibli minn oħrajn għal riskji marbuta ma’ problemi ta’ saħħa fiżika u 
mentali, faqar u esklużjoni soċjali.

Għalhekk dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji se jagħmlu ċert, li d-drittijiet ta’ 
kull individwu jkunu mħarsa, rispettati u iktar minn hekk tingħata kull faċilità biex 
isseħħ dik ir-riforma tant meħtieġa.

Dawn l-Istandards se jwasslu biex ikun hemm dik il-qabża meħtieġa fis-servizz 
mogħti fir-Residenzi kif ukoll fis-servizzi t’OutReach mogħtija fil-komunità.
Bħala Gvern se nkomplu nsaħħu l-finanzjament u l-investiment f’dan il-qasam 
tant importanti, dan għax nemmnu li ħadd m’għandu jaqa’ lura, irrelevanti minn 
liema problemi huma milquta minnhom.

Se nagħmlu l-istess kif għamilna fil-qasam tal-adozzjonijiet, tas-servizzi mogħtija 
liċ-ċentri tal-anzjani u servizzi ta’ ħarsien soċjali. Diġà rajna effett pożittiv bl-
introduzzjoni ta’ dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji u konvint li se ntejbu 
l-kwalità tas-servizz offrut fiż-żmien li ġej.

Irrid li din il-prosperità ekonomika li ħloqna aħna lkoll bħala pajjiż tinfirex fuq 
kull livell soċjali. Nemmen li kulħadd għandu dritt ta’ ħajja aħjar, ta’ mobilità u 
ġustizzja soċjali li tara futur u tama u ma tħarisx lejn l-passat jew il-wiċċ tal-
individwu!
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Din is-sena qed niċċelebraw diversi avvenimenti importanti ħafna fis-settur 
tal-prevenzjoni mid-droga u dipendenzi oħra, fosthom il-25 sena mit-twaqqif tal-
Aġenzija Sedqa, kif ukoll it-30 sena mill-ftuħ uffiċjali ta’ San Blas. Tajjeb li wieħed 
ifakkar li din is-sena l-Ġnus Magħquda ddedikat il-ġurnata internazzjonali kontra 
l-abbuż ta’ droga għat-tema “Is-Saħħa għall-Ġustizzja, Ġustizzja għas-Saħħa”;  
tema li qiegħda tinkoraġġixxi lill-istakeholders differenti jaħdmu bħala katina 
waħda flimkien għall-aħjar interess tal-individwu. Dan huwa propju l-ispirtu li 
wieħed isib f’dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji li qed jiġu mnedija  
għall-ewwel darba f’dan is-settur.

F’dan il-kuntest, l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali qiegħda tniedi 
uffiċjalment żewġ settijiet ta’ Standards Soċjali Regolatorji li ser ikunu qed 
jirregolaw kemm is-servizzi fil-komunità u ta’ outreach, kif ukoll is-servizzi 
residenzjali offruti lil individwi bi problemi relatati mal-abbuż ta’ sustanzi u 
dipendenzi oħra. Sabiex wasalna għal din il-paġna ġdida fl-istorja ta’ ħarsien 
soċjali, tajjeb ngħidu li kien hemm konsultazzjoni wiesgħa ħafna. Matul dan 
il-proċess, l-Awtorità tkellmet mal-provdituri tas-servizz, mal-professjonisti, 
kif ukoll għall-ewwel darba wettaqna eżerċizzju ta’ Social Intelligence bħala 
proġett pilota f’dan is-settur. Dan l-eżerċizzju għen lill-Awtorità tkun aktar qrib 
ta’ min qed jirċievi s-servizz, kif ukoll tal-qraba tagħhom. Dan il-mudell kien 
kruċjali sabiex illum qed inniedu Standards li mhux biss qed jagħtu vuċi lil min 
qed jirċievi s-servizz, iżda li qed ikunu ta’ ispirazzjoni lil min qiegħed jipprovdi 
s-servizz. Din il-ħidma kollha ġiet ikkonsolidata permezz tat- twaqqif ta’ 
Pjattaforma ta’ Kollaborazzjoni, bil-għan li b’mod kontinwu jiġu msaħħa d-djalogu 
u l-kollaborazzjoni mal-Awtorità. Dan kollu qiegħed isir fil-viżjoni li l-istakeholders 
jaħdmu kollha flimkien sabiex titjieb il-kwalità tas-servizzi offruti, li ser iwassal 
ukoll għal titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies vulnerabbli fis-soċjetà tagħna.

Dawn l-iStandards qed iħarsu l-privatezza, id-dinjità, id-dritt għall-għażla,  
it-twettiq għall-potenzjal, u l-individwalità tan-nies. Iżda aktar minn hekk, qed 
ipoġġu lill-persuna li qed tirċievi s-servizz fiċ-ċentru tal-ħidma u tal-operat. Din 
il-ħidma u dawn il-ħsibijiet jawguraw era ġdida ta’ djalogu u kollaborazzjoni akbar 
f’dan is-settur. Żgur li dawn l-iStandards mhux ser ikunu standards li jingħalqu ġo 
xi kexxun, iżda nemmnu fi sħiħ li dawn ser ikunu strument importanti għal bidla li 
ser tħalli impatt dirett fuq il-persuni li qed jirċievu dawn is-servizzi.



Din hija gwida faċli biex tinqara tal-iStandards Soċjali Regolatorji 
għal Servizzi Residenzjali kif ukoll ta’ ‘Outreach’ u servizzi oħra 
bbażati fil-komunità offruti lil individwi bi problemi ta’ abbuż ta’ 
sustanzi u dipendenzi oħra.

X’TISTA’ SSIB F’DIN IL-GWIDA

Taqsima 1: Introduzzjoni għall-iStandards

Taqsima 2: Il-Prinċipji

Taqsima 3: X’inhuma l-iStandards?

Taqsima 4: X’jgħidu l-iStandards?
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TAQSIMA 1:
INTRODUZZJONI 
GĦALL-ISTANDARDS



1. Dan id-dokument huwa taqsira ta’ verżjoni itwal żviluppata  
mill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali.

2. Dawn l-iStandards jgħinuk tkun taf x’għandek tistenna  
mis-servizzi offruti lilek.

3. Dawn jgħinu wkoll lill-istaff biex ikun jaf x’għandu jagħmel  
biex joffri l-aħjar għajnuna u ħarsien għalik.
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TAQSIMA 2:
IL-PRINĊIPJI



DAWN L-ISTANDARDS HUMA BBAŻATI 
FUQ IL-PRINĊIPJI TA’:
• Dinjità;

• Privatezza;

• Għażla;

• Sigurtà;

• It-twettiq tal-Potenzjal;

• Ugwaljanza, Individwalità u Diversità.

DAN IFISSER LI INTI:
1. Tkun trattat b’rispett f’kull ħin.

2. Ikollok il-privatezza tiegħek rispettata.

3. Tagħmel l-għażliet tiegħek.

4. Iġġib l-informazzjoni fuq kull għażla li għandek.

5. Tħossok protett u sigur.

6. Tilħaq l-għanijiet tiegħek.

7. Tkun trattat l-istess bħall-oħrajn.

8. Tiżviluppa l-abbiltajiet tiegħek.
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TAQSIMA 3:
X’INHUMA L-ISTANDARDS?



• Għandek pjan personali ta’ sapport li jilħaq il-bżonnijiet tiegħek 
fil-faċilità residenzjali.

• Il-bżonnijiet tiegħek kif ukoll sistemi ta’ sapport huma 
identifikati meta tagħmel aċċess għal servizzi ta’ ‘outreach’  
jew servizzi oħra fil-komunità.

• Id-drittijiet tiegħek huma rispettati fi kwalunkwè servizz li 
tirċievi. 

• Tħossok protett u sigur f’kull ħin fi kwalunkwè servizz li tirċievi.

• Inti tingħata sapport meta tibda tuża s-servizz residenzjali 
u meta tieqaf tużah.

• Kull dokumentazzjoni u informazzjoni importanti tinżamm 
f’post sigur fi kwalunkwè servizz li tirċievi.

• Iżżomm relazzjonijiet li huma importanti għalik fi kwalunkwè 
servizz li tirċievi.

• Tirċievi ħarsien ta’ kwalità mill-istaff li jaf xogħlu sew fi 
kwalunkwè servizz li tirċievi. 
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TAQSIMA 4::
X’JGĦIDU L-ISTANDARDS?



Għandek pjan personali ta’ sapport li jilħaq 
il-bżonnijiet tiegħek. 

Hawnhekk hawn xi eżempji ta’ kif dan jista’ jsir:

1. Pjan li jirrifletti l-bżonnijiet, l-għanijiet u x-xewqat tiegħek ikun 
imfassal miegħek. 

2. Għandek kopja ta’ dan il-pjan.

3. Il-pjan jinkludi informazzjoni dwar aspetti minn ħajtek bħal 
pereżempju l-interessi tiegħek, kundizzjoni ta’ saħħa u 
bżonnijiet ta’ sapport.

4. Dan il-pjan jgħinek tiddeċiedi jekk is-servizz hux tajjeb għalik. 

5. Jekk inti ġenitur, il-bżonnijiet tiegħek bħala ġenitur u 
l-bżonnijiet tat-tfal tiegħek huma rispettati. 

6. Dan il-pjan jiġi rivedut skont il-bżonnijiet tiegħek.

7. Tiltaqa’ mal-persuna responsabbli mis-sapport tiegħek u mal-
maniġment biex tiddiskutu l-progress tiegħek waqt laqgħa. 

8. Tista’ tistaqsi lil nies oħra bħal pereżempju xi familjari tiegħek 
sabiex jattendu għal din il-laqgħa miegħek. 

9. Inti tingħata sapport biex tifhem kull deċiżjoni li tittieħed fuq 
dan il-pjan. 
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Il-bżonnijiet tiegħek kif ukoll sistemi ta’ sapport huma 
identifikati meta tagħmel aċċess għal servizzi ta’ 
‘outreach’ jew servizzi oħra fil-komunità.

Hawnhekk hawn xi eżempji ta’ kif dan jista’ jsir:

1. Inti tista’ tagħraf u taqsam il-bżonnijiet tiegħek ma’ membru 
tal-istaff li jiltaqa’ miegħek b’mod regolari.

2. Wara li tkun iddiskutejt il-bżonnijiet tiegħek jiġi identifikat liema 
sapport l-iktar jgħodd għalik.

3. Tinġabar informazzjoni dwarek sabiex jittieħdu d-deċiżjonijiet 
it-tajba. Dan jinkludi informazzjoni dwar bżonnijiet relatati ma’ 
taħriġ u impjieg, ‘networks’ ta’ sapport kif ukoll informazzjoni 
dwar il-familja tiegħek.

4. Jiġi żviluppat  miegħek pjan t’azzjoni fejn l-għanijiet tiegħek 
huma miktubin b’mod ċar.
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5. L-istaff jassigura li meta tmur minn servizz għal ieħor ma ssirx 
ħsara lilek.

6. Programmi ta’ prevenzjoni u edukazzjoni huma ċċekkjati b’mod 
regolari sabiex l-istaff ikun ċert li dawn qed jilħqu lil dawk  
in-nies li l-iktar għandhom bżonnhom.

7. Isiru laqgħat regolari miegħek sabiex ikun żgurat li int qed 
tagħmel l-aħjar mis-sapport u l-għajnuna li qed tingħatalek.

8. Int tirċievi informazzjoni fuq l-għażliet u s-servizzi kollha li int 
tista’ tagħżel minnhom, li jinkludu servizzi ta’ sapport għall-
familja.

9. Int infurmat bir-riskji relatati mal-abbuż ta’ sustanzi u/jew 
dipendenzi fuqek u fuq il-persuni qrib tiegħek.   
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Id-drittijiet tiegħek huma rispettati 

Hawnhekk hawn xi eżempji ta’ kif dan jista’ jsir:

1. Inti  tkun trattat bħala individwu u d-dinjità tiegħek tiġi 
rispettata f’kull ħin. 

2. Id-dritt tiegħek biex tħaddan l-istil ta’ ħajja soċjali, kulturali u 
reliġjuża tiegħek jiġi rispettat jekk dan ma jmurx kontra r-regoli 
tas-servizz. 

3. Il-kura personali tiegħek tiġi rispettata.  

4. Għandek ħin biżżejjed biex taqsam l-ideat tiegħek u tieħu 
deċiżjonijiet.

5. Tista’ żżomm ir-relazzjonijiet tiegħek ma’ membri tal-familja, 
ħbieb u persuni oħra importanti f’ħajtek jekk dan mhux ta’ 
periklu għalik. 

6. Inti tingħata sapport biex tipparteċipa f’attivitajiet differenti li 
japprova l-maniġment. 

7. Tista’ titlob li tinbidel il-persuna responsabbli mis-sapport 
tiegħek. 

8. Tkun infurmat b’kull għażla possibbli għalik u għall-familja. 
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Tħossok protett u sigur f’kull ħin. 

Hawnhekk hawn xi eżempji ta’ kif dan jista’ jsir:

1. Il-faċilità residenzjali hija sigura, nadifa, aċċessibbli u tilqgħek.

2. L-istaff jagħmel ħiltu biex jevita riskji jew ħsara. 

3. Is-servizz għandu regoli u responsabbiltajiet li int għandek 
tħares.

4. Inti responsabbli li żżomm l-ambjent sigur u li ma tikkawżax 
ħsara fil-propjetà jew lil persuni oħra. 

5. Il-kamra tas-sodda tiegħek għandha spazju personali li hu 
biżżejjed għalik u li jirrispetta l-privatezza tiegħek. 

6. Tista’ tipparteċipa fi żjarat li tagħmel l-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali. 

7. L-istaff iżomm rekords ta’ kull inċident u aċċident u jinforma  
lill-persuni li jistgħu jgħinu biex jieħdu l-azzjoni li hemm bżonn.

8. L-istaff jgħinek meta tista’ tkun f’riskju. 

9. Int tgawdi ambjent mingħajr diskriminazzjoni jew kull forma 
oħra ta’ abbuż.

10. L-istaff jaf kif jieħu ħsieb każijiet ta’ mġiba diffiċli. 

16



11. Tista’ tkellem lil xi membru tal-istaff f’kull ħin u fil-privat. 

12. Il-privatezza tiegħek tiġi rispettata f’kull aspett tas-servizz. 

13. Il-kameras jinsabu biss f’postijiet komuni fil-faċilità residenzjali. 

14. Għandek aċċess għat-telefown u tista’ wkoll tibgħat u tirċievi 
posta.  

15. Tista’ tagħmel ilment u taqsam l-opinjoni tiegħek dwar  
is-servizz.

16. L-istaff ikun jaf bil-bżonnijiet u kundizzjonijiet ta’ saħħtek. 

17. Taf liema medikazzjoni għandek tieħu, kif trid toħodha u min 
jista’ jagħtihielek. 

18. L-istaff li jaħdem 
miegħek jaf x’tinvolvi 
d-dieta tiegħek, dak 
li tista’ u ma tistax 
tiekol u l-għażliet 
tiegħek dwar 
l-ikel. 
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Inti tingħata sapport meta tuża s-servizz residenzjali 
u meta tieqaf tużah.

Hawnhekk hawn xi eżempji ta’ kif dan jista’ jsir:

1. Tirċievi biżżejjed informazzjoni dwar is-servizz li tgħinek 
tiddeċiedi jekk tużax is-servizz jew le. 

2. Din l-informazzjoni hija ppreżentata b’mod li tista’ tifhimha. 

3. Tista’ tattendi laqgħat fejn l-istaff ifiehmek aspetti dwar  
is-servizz. 

4. Tista’ tistieden membri tal-familja jew persuni qrib tiegħek biex 
jiġu miegħek f’dawn il-laqgħat. 

5. Jekk possibli tista’ tmur tara l-post fejn is-servizz huwa provdut 
u jekk dan mhux possibli tingħatalek biżżejjed informazzjoni 
fuq il-post. 

6. Jekk tagħżel li tidħol fis-servizz, ser ikun hemm qbil bil-miktub 
li jindika t-termini u l-kundizzjonijiet tas-servizz.

7. Inti taf li s-servizz għandu politiki u proċeduri li tista’ tifhem. 

8. Inti tirċievi għajnuna biex tippjana l-futur tiegħek għal meta 
titlaq mis-servizz. 
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9. L-informazzjoni li hemm bżonn dwarek tista’ tiġi mogħtija lil 
aġenziji oħra li huma involuti fil-ħarsien tiegħek jekk din hija 
bżonnjuża legalment. 

10. L-istaff jagħmel l-aħjar biex meta toħroġ mis-servizz ma jkunx 
hemm riskji jew issirlek xi ħsara. 
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Kull dokumentazzjoni u informazzjoni importanti 
tinżamm f’post sigur. 

Hawnhekk hawn xi eżempji ta’ kif dan jista’ jsir:

1. Kull informazzjoni dwarek tinżamm f’post sigur. 

2. Is-servizz jagħti u juża kull informazzjoni dwarek skont il-liġijiet 
relevanti. 

3. Għandek id-dritt taċċessa kull informazzjoni dwarek. 

4. Inti tkun infurmat dwar min jista’ jara kull informazzjoni 
personali dwarek u r-raġunijiet għal dan. 
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Iżżomm relazzjonijiet li huma importanti għalik

Hawnhekk hawn xi eżempji ta’ kif dan jista’ jsir:

1. Il-familjari tiegħek u nies oħra li huma importanti għalik huma 
rispettati u mogħtija l-għajnuna mill-istaff. 

2. In-nies li jafuk u jieħdu ħsiebek jistgħu jagħtu l-opinjoni 
tagħhom dwar is-servizz. 

3. Inti tagħti l-permess biex persuni li huma qrib tiegħek ikunu 
involuti fl-ippjanar u fl-għoti tal-ħarsien tiegħek jekk dan ma 
jpoġġikx f’riskju. 

4. L-istaff jaħdem ma’ nies oħra barra mis-servizz biex jorganizza 
attivitajiet li int tista’ tipparteċipa fihom.

5. Jekk għandek rappreżentant, l-istaff jisma’ l-opinjoni tiegħu /
tagħha.  

6. Jekk il-bżonnijiet tiegħek ma jistgħux jiġu milħuqa mis-servizz 
preżenti inti tingħata sapport biex tiġi megħjun minn persuni 
jew servizzi oħra. 
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Tirċievi sapport ta’ kwalità mill-istaff li jaf xogħlu sew. 

Hawnhekk hawn xi eżempji ta’ kif dan jista’ jsir:

1. L-istaff jaf kif japplika l-politiki u l-proċeduri tas-servizz. 

2. L-istaff juża metodi ġusti sabiex joffrilek ħarsien ta’ kwalità. 

3. L-istaff u l-voluntiera huma ssorveljati fix-xogħol tagħhom. 

4. L-istaff huwa kapaċi jitħallat miegħek b’mod sensittiv .

5. Dejjem ikun hemm biżżejjed staff sabiex jagħtik l-għajnuna 
u s-sapport f’kull mument. 

6. L-istaff jagħmel xogħlu skont id-deskrizzjoni tax-xogħol tiegħu.

7. Inti taf li l-istaff huwa magħżul b’reqqa wara li jkun iċċekkjat li 
huwa kapaċi jaħdem tajjeb fis-servizz.  

8. L-istaff jingħata taħriġ b’mod regolari.
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