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Bi pjaċir l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali
qed tippublika għall-ewwel darba Standards
Soċjali Regolatorji mmirati għal Adozzjoni tat-Tfal. 

Dan huwa projpu t-tieni pass wara li ftit ta’
ġimgħat ilu l-istess Awtorità nediet pjattaforma ta’
kollaborazzjoni.  L-għan hu li sservi bħala miżura
biex tiżjied il-kollaborazzjoni f’dan is-settur kif
ukoll tassigura simplifikazzjoni fil-proċessi. Matul
is-sena dieħla l-Awtorità tniedi għall-ewwel darba
strateġija nazzjonali għas-settur tal-Adozzjonijiet
tat-Tfal. Dawn il-miżuri ser iwassalu biex dan is-
settur ikollu strateġija li permezz tagħha nkomplu
nibnu fuq il-ħidma li saret filwaqt li nirrealizzaw l-
aspirazzjoni tagħna f’dan is-settur. 

L-iStandards Soċjali Regolatorji għal Adozzjoni
tat-Tfal ifissru riforma importanti, li ser twassal
għal era ġdida għal qasam Regolatorju fis-settur
tal-Ħarsien Soċjali. Il-mudell ġdid li qed jintuża ser
iservi bħala gwida għall-Aġenziji Akkreditati kollha,

professjonisti, kif ukoll għal ġenituri adottivi. Dawn
l-iStandards ser jinkoraġixxu djalogu u
kollaborazzjoni li ser jassiguraw kwalità għolja fis-
settur tal-Adozzjoni tat-Tfal.

Matul dawn l-aħħar xhur din l-Awtorità ħadmet
bis-sħiħ, sabiex l-iStandards il-ġodda jkunu kemm
jista’ jkun simplifikati billi jiffukaw fuq il-bżonnijiet
tat-tfal adottivi filwaqt li jindirizzaw il-proċessi tal-
adozzjoni. 

Għall-ewwel darba dawn l-iStandards Soċjali
Regolatorji ser ikunu qed jiġu mħarsa permezz ta’
Avviż Legali u dan qed issir fl-aħjar interess tat-tfal
adottivi. Tajjeb li wieħed jinnota li ma’ dawn l-istess
Standards qed jiġu ppublikati Linji Gwida li ser
jassistu lill-Aġenziji Akkreditati u professjonisti
waqt il-ħidma tagħhom. Ser ikunu ppublikati wkoll
Easy Read ibbażat fuq dawn l-iStandards iżda
miktuba b'mod mhux tekniku bl-għan li jilħaq lil
kulħadd.

Matthew Vella
Kap Eżekuttiv 

Awtorità 
ta’ Standards ta’
Ħarsien Soċjali

Nixtieq nibda billi nistqarr, illi ninsab kuntent ferm
bir-riżultati pożittivi li ksibna fejn jidħlu l-
adozzjonijiet ta’ tfal minn barra ’l pajjiż f’dawn
l-aħħar sentejn. Is-sena 2017 kienet waħda rekord,
u r-riżultati għal din is-sena jidhru pożitivvi wkoll.
Dan fl-istess ħin li rnexxielna nilħqu ftehim ma’
pajjiżi ieħor – il-Bulgarija.

Irridu hawn niftakru li qed nitrattaw suġġett
delikat ħafna, li jinvolvi minorenni u li kwalunkwe
trattament inġust jista jesponi lil dawn it-tfal
f’vulnerabbilità. Dan huwa wieħed mill-għanijiet li
għalihom waqqafna l-Awtorità ta’ Standards ta’
Ħarsien Soċjali.  Din l-Awtorità ser tkun qed tħares
u tirregola dawn is-servizzi flimkien ma’ oħrajn
biex jingħataw bl-aħjar standards.

F’dan il-qasam tal-adozzjonijiet, qed nagħmlu dan
sabiex jogħla l-livell fis-servizz offrut lil ġenituri
prospettivi li jagħżlu li jaddottaw it-tfal.

Qegħdin hawn nitkellem fuq settur sensittiv ħafna,
settur fejn nixtieq li jkun hemm impenn kontinwu

li jsaħħaħ l-istrutturi u l-iStandards Soċjali
Regolatorji. Jeżistu obbligi legali, kemm f’Malta u
fil-pajjiżi li minnhom qed ikunu adottati t-tfal u
għalhekk jeħtieġ li kollox jimxi b’mod ġust u etiku,
għalkemm il-proċess jista’ jkun twil u kumpless.  

Bħala Gvern qed inkomplu niffaċilitaw il-proċess
tal-adozzjonijiet, fl-interess tat-tfal u tal-familji li
jaddotaw. Qed nagħtu €10,000 lil kull min jadotta
tfal minn barra l’pajjiż, biex b’hekk ntaffu xi ftit mill-
piżijiet, għalkemm jien ċert li kull min jidħol għal
din ir-responsabilità jagħmel dan b’passjoni u
dedikazzjoni.

Għaldaqstant, nerġa ntenni l-impenn tiegħi
personali, kif ukoll dak tal-Gvern, li nkomplu
nassitu kull każ sa fejn ikun possibbli.

Fl-istess ħin se nibqgħu kommessi li nippruvaw
niftħu oriżżonti ġodda, kemm minn pajjiżi tal-
Unjoni Ewropeja u anke minn pajjiżi terzi. Dan
filwaqt li nsaħħu l-‘fostering’ f’pajjiżna stess.

Michael Falzon

Ministru għall-
Familja, Drittijiet
tat-Tfal u
Solidarjetà Soċjali

DAĦLA
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IL-PRINĊIPJI LI FUQHOM HUMA BBAŻATI L-ISTANDARDS 
U L-LINJI GWIDA:

Dawn l-istandards Soċjali Regolatorji u l-Linji Gwida li jakkumpanjawhom jirrikonoxxu li t-tfal, il-familja
bijoloġika, l-applikanti, il-ġenituri adottivi prospettivi u l-ġenituri adottivi huma intitolati li jirċievu l-
appoġġ neċessarju kollu bil-għan li jagħmlu deċiżjonijiet infurmati. Id-deċiżjonijiet tal-partijiet interessati
kollha għandhom jirriflettu l-aħjar interessi tat-tfal.

It-tfal għandhom ikunu infurmati matul il-proċess tal-adozzjoni. Barra dan, l-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni
tal-1989 tan-Nazzjonijiet Uniti tad-Drittijiet tat-Tfal, jistipula li t-tfal u ż-żgħażagħ għandhom id-dritt li
jesprimu l-opinjoni tagħhom fir-rigward ta’ kwistjonijiet li jolqtuhom. Għalhekk wara li jkunu kkunsidrati
l-età u l-livell ta’ fehim tagħhom, l-opinjonijiet u x-xewqat tagħhom għandhom jiġu mfittxija matul il-
proċeduri ta’ adozzjoni. 

Meta l-adozzjoni tinvolvi tfal li għandhom l-aħwa, dawn it-tfal għandhom jiġu adottati fi ħdan l-istess
familja ladarba adozzjonijiet bħal dawn huma aktar ta’ suċċess. Aspetti importanti oħrajn li għandhom
jiġu kkunsidrati jirrelataw mal-etniċità, il-kultura, ir-reliġjon u l-ħtiġijiet lingwistiċi tagħhom. Il-partijiet
interessati kollha għandhom jaħdmu flimkien sabiex jilħqu dawn l-għanijiet li bihom it-tfal jiġu adottati
minn familja li verament tissodisfa l-ħtiġijiet tagħhom.

Aspett importanti ieħor huwa relatat mat-tħejjija tal-familja adottiva bil-għan li l-familja tkun kapaċi li
tissodisfa bl-aħjar mod possibbli l-ħtiġijiet tat-tfal.  Ladarba jiġu adottati, xi tfal u l-familji adottivi
tagħhom jeħtieġu appoġġ għal perijodu twil ta’ żmien, waqt li familji oħra jeħtieġu appoġġ f’sitwazzjoni-
jiet partikulari. Dan l-appoġġ għandu jiġi pprovdut lill-familji mingħajr dewmien bla bżonn, kif u meta
meħtieġ.

L-iStandards u l-Indikaturi ta’ Kwalità u Prestazzjoni li jakkumpanjawhom huma bbażati fuq il-prinċipji
tad-dinjità, tal-privatezza, tad-dritt tal-għażla, tas-sigurtà, tad-dritt tal-persuni li jużaw is-servizzi tal-
Aġenzija Akkreditata sabiex jilħqu l-potenzjali tagħhom, l-ugwaljanza, l-individwalità u d-diversità.
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Id-Dinjità
Id-dritt tal-persuni li: 

Jiġu ttrattati b’dinjità u rispett f’kull ħin•
Igawdu relazzjonijiet soċjali xierqa•

Il-Privatezza
Id-dritt tal-persuni li:

Il-privatezza u l-proprjetà tagħhom jiġu rispettati•
Li jinħelsu u jitħarsu minn indħil bla bżonn•

L-Għażla 
Id-dritt tal-persuni li:

Jagħmlu għażliet infurmati, filwaqt li jirrikonoxxu•
d-drittijiet tal-oħrajn li jagħżlu bl-istess mod
Ikollhom l-informazzjoni kollha fuq kull għażla•
disponibbli
Jiksbu l-appoġġ sabiex jifhmu tajjeb l-għażliet•
kollha li jkun hemm quddiemhom u jagħżlu dak
li huwa l-aħjar għalihom

Is-Sigurtà
Id-dritt tal-persuni li:

Iħossuhom siguri fl-aspetti kollha ta’ ħajjithom u•
jkunu konxji li l-kbar huma responsabbli għas-si-
gurtà tat-tfal
Igawdu sigurtà mingħajr ma jkunu protetti aktar•
milli meħtieġ
Ikunu ħielsa mill-isfruttament u kull forma ta’•
abbuż

It-Twettiq ta’ Potenzjal
Id-dritt tal-persuni li jkollhom l-opportunità li:

Jaqtgħu x-xewqat u l-possibiltajiet tagħhom•
Jużaw bl-aħjar mod ir-riżorsi kollha li għandhom•
sabiex b’hekk jiżviluppaw il-potenzjal kollu
tagħhom
Jgħixu ħajjithom bil-mod li l-aktar jgħodd•
għalihom

L-Ugwaljanza, l-Individwalità u d-Diversità
Id-dritt tal-persuni li:

Jimxu lejn ħajja indipendenti, b’sens ta’ direzzjoni•
u bl-opporunità li jwettqu x-xewqat tagħhom

Ikollhom l-etniċità, il-lingwa, il-kultura, l-orjen-•
tazzjoni sesswali u t-twemmin tagħhom rispettati

Ikunu rispettati u ttrattati bħala individwi•

Ikunu ttrattati daqs ħaddieħor u, jekk huma tfal,•
ikun hemm xi ħadd li jieħu ħsiebhom f’ambjent
ħieles mill-ibbulljar, fastidju u diskriminazzjoni

Ikunu jistgħu jilmentaw b’mod effettiv u respon-•
sabbli mingħajr biża’ ta’ diskriminazzjoni
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Adottat ifisser persuna jew persuni li kienu adottati qabel ma laħqu l-età ta’ tmintax (18).

Adozzjoni kif imfissra fl-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni (Kap. 495) tfisser adozzjoni lokali
jew bejn pajjiż u ieħor magħmula skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili (Kap. 16), id-dispożizzjonijiet
ta’ dan l-Att (Kap. 495), u kull regolament magħmul taħtu. 

Adozzjoni bejn pajjiż u ieħor kif imfisser fl-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni (Kap. 495) ifisser
adozzjoni magħmula skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili (Kap. 16) fir-rigward tal-adozzjoni, id-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att u l-liġi ta’ pajjiż barrani:
skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1993 jew kwalunkwe Trattat Internazzjonali Malta hija Stat parti; jew 
f’Malta, fir-rigward ta’ tfal  li mhux abitwalment residenti f’Malta, jew favur ta’ kull persuna mhux abit-
walment residenti f’Malta.

Adozzjoni Lokali tfisser adozzjoni li tinvolvi ġenituri adottivi u tfal li fil-ħin tal-adozzjoni kienu abitwal-
ment residenti f’Malta.

Adozzjoni Miftuħa kif imfisser fl-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni (Kap. 495) tfisser adozzjoni
magħmula skont l-Artikolu 22 ta’ dan l-Att u l-Artikolu 119 tal-Kodiċi Ċivili (Kap. 16), li permezz tagħha t-
tfal iżommu kuntatt mal-ġenituri bijoloġiċi tagħhom u/jew il-familja bijoloġika.

Adulti Adottati tfisser persuna jew persuni li kienu adottati qabel ma laħqu l-età ta’ tmintax u llum huma
akbar minn tmintax (18)-il sena. 

Aġenzija Akkreditata kif definit fl-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni (Kap. 495) tfisser organ-
izzazzjoni li hija akkreditata mill-Awtorità Ċentrali, skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1993 dwar il-Pro-
tezzjoni tal-Ulied u l-Koperazzjoni f’Adozzjonijiet bejn Pajjiż u Ieħor, sabiex twettaq adozzjonijiet lokali
u/jew bejn pajjiż u ieħor. 

Applikanti tfisser persuna jew persuni li japplikaw ma’ Aġenzija Akkreditata sabiex tadotta/jadottaw
tfal, iżda li jkunu għadhom mhux approvati bħala eliġibbli u adatti bħala ġenituri adottivi prospettivi
mill-Bord għall-Adozzjoni.

Awtorità Ċentrali tfisser l-Awtorità stabbilita bis-saħħa tal-Artikolu 7 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni
tal-Adozzjoni (Kap. 495).

Bord għall-Adozzjoni tfisser il-Bord imwaqqaf bis-saħħa tal-Artikolu 3 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni
tal-Adozzjoni (Kap. 495).

GLOSSARJU
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Bord ta’ Appell ifisser il-Bord imwaqqaf bis-saħħa tal-Artikolu 16 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-
Adozzjoni (Kap. 495) u bord amministrattiv jew tribunal ieħor, li jista’ jinħatar proviżorjament mill-Min-
istru rispettiv sabiex jaqdi l-funzjonijiet kollha, jew x’uħud mill-funzjonijiet kif speċifikat fl-Att.

‘Familja Bijoloġika’ tfisser il-familja naturali

‘Ġenituri Bijoloġiċi’ tfisser l-omm u/jew il-missier naturali

Ġenituri Adottivi ifisser persuna jew persuni li adottat tfal.

Ġenituri Adottivi Prospettivi tfisser persuna jew persuni li kienu approvati mill-Bord għall-Adozzjoni
bħala eliġibbli u adattati sabiex jadottaw it-tfal.

Ġenituri Bijoloġiċi tfisser omm u/jew missier li huma ġenetikament relatati mat-tfal.

Ħaddiem Soċjali kif stipulat fl-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni (Kap. 495) għandu jkollha t-
tifsira mogħtija lilha fl-Artikolu 2 tal-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali (Kap. 468).

Indikatur ta’ Prestazzjoni tfisser deskrittur attiv ta’ x’għandhom jagħmlu l-Aġenziji Akkreditati biex jas-
siguraw ir-riżultati tas-servizz li jsostnu l-indikaturi ta’ kwalità.

Indikatur ta’ Kwalità tfisser stqarrija li tistipula l-ħtiġijiet sabiex titwettaq il-konformità mal-iStandard.
Maniġment ifisser persuna jew persuni li taġixxi/jaġixxu f’isem l-Aġenzija Akkreditata sabiex jipprovdu
tmexxija lill-istaff u jissorveljaw u jikkontrollaw il-funzjonijiet proprju tas-servizzi offerti.

Opinjoni tat-tfal tfisser il-ħsibijiet u sentimenti espressi minn tfal li qed jiġu mfittxija wara li jittieħed
kont tal-età u l-livell ta’ fehim tagħhom. 

Pajjiż ta’ Oriġini fir-rigward tal-adozzjoni bejn pajjiż u ieħor, ifisser pajjiż minn fejn tfal jiġu adottati (Att
dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni, Kap 495).

1 Fil- glossarju tal-verżjoni Ingliża ta’ dawn l-Istandards u linji gwida, it-terminu ‘Birth Family’ tirreferi
għat- terminu ‘Familja bijoloġika’ fil-verżjoni Maltija.
2 Fil- glossarju tal- verżjoni Ingliża ta’ dawn l-Istandards u linji gwida, it-terminu ‘Birth Parents’ tirreferi
għat- terminu ‘Ġenituri bijoloġiċi’ fil-verżjoni Maltija.
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Qorti kif imfisser fl-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni (Kap. 495) ifisser il-Qorti Ċivili (Sezzjoni
Ġurisdizzjoni Volontarja).

Staff tfisser persuna jew persuni mqabbda mill-Aġenzija Akkreditata fejn waħda mir-responsabbiltajiet
tal-persuna huwa li tipprovdi servizzi jew tipprovdi appoġġ għall-għoti ta’ servizzi fil-qasam tal-adozzjoni
tat-tfal, irrispettivament jekk u kif dik il-persuna hija kkumpensata.

Tfal, skont l-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni (Kap. 495), ifisser persuna jew persuni taħt it-tmin-
tax (18)-il sena, kif stipulat fl-istandards, li qed jiġu kkunsidrati għal adozzjoni, qed jiġu adottati jew kienu
adottati.

Tfittxija ta’ oriġini tfisser it-tfittxija mwettqa wara talba mill-persuni adottati lill-Aġenzija Akkreditata
għall-informazzjoni dwar l-oriġini tal-persuni adottati u l-familja bijoloġika tagħhom.   

Transizzjoni tfisser il-proċess li permezz tiegħu t-tfal jibdew jgħixu mal-ġenituri adottivi prospettivi.
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STANDARD 1:

Id-Drittijiet u l-Involviment tat-Tfal 

STQARRIJA TA’ STANDARD:

Dan l-istandard jippromwovi ir-rispett tad-drittijiet tat-tfal bl-involviment u l-appoġġ lit-tfal matul il-
proċeduri ta’ qabel l-adozzjoni kif ukoll wara l-adozzjoni.

INDIKATURI TA’ KWALITÀ 

Għal adozzjonijiet lokali, l-Aġenzija Akkreditata tgħin lit-tfal jifhmu l-proċeduri tal-adozzjoni u1
tappoġġja lit-tfal sabiex jesprimu l-opinjonijiet u jitkellmu dwar dak li jkunu qegħdin iħossu b’mod
adattat għall-età tagħhom.

Għal adozzjonjiet lokali, l-Aġenzija Akkreditata tappoġġja lit-tfal matul it-transizzjoni u placement2
fil-familja adottiva.

Għal adozzjonijiet lokali u bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata ssegwi u tappoġġja tfal li kienu ġew3
adottati permezz tas-servizzi tagħha.

Għal adozzjonijiet lokali u bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata tassisti u tappoġġja tfal, li kienu ġew4
adottati permezz tas-servizzi tagħha, fit-tfittxija tal-oriġini tagħhom.
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STANDARD 1:

ID-DRITTIJIET U L-INVOLVIMENT TAT-TFAL 

Indikatur ta’ Kwalità: Għal adozzjonijiet lokali, l-Aġenzija Akkreditata tgħin lit-tfal jifhmu l-proċeduri1
tal-adozzjoni u tappoġġja lit-tfal sabiex jesprimu l-opinjonijiet u jitkellmu dwar dak li jkunu qegħdin
iħossu b’mod adattat għall-età tagħhom.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

1.1 Il-maniġment jivverifika li l-adozzjoni hija fl-aħjar interess tat-tfal meta l-maniġment jiġi 
infurmat li t-tfal huma ħielsa għall-adozzjoni.

1.2 Hekk kif l-istaff jirċievi dettalji rigward it-tfal meħlusa għall-adozzjoni, l-istaff jibda jfittex familja 
ġdida għat-tfal.

1.3 Il-maniġment iqabbad Ħaddiem Soċjali sabiex jassisti lit-tfal sakemm l-adozzjoni tiġi 
formalizzata. Madankollu, dan il-ħaddiem soċjali ma jkunx mqabbad biex jagħti servizz li l-
Aġenzija Akkreditata toffri lill-applikant u lill-ġenituri adottivi prospettivi.

1.4 Il-maniġment iqabbad persuni kwalifikati kif inhu xieraq sabiex jappoġġjaw u jiffaċilitaw il-
proċess ta’ komunikazzjoni meta t-tfal jesperjenzaw diffikultajiet fil-komunikazzjoni.  

1.5 L-istaff jinforma lit-tfal dwar id-deċiżjonijiet meħuda f’isimhom, wara konsultazzjoni mal-istess 
tfal u mal-awtoritajiet kompetenti.

1.6 L-istaff iwieġeb il-mistoqsijiet kollha tat-tfal sabiex dawn ikun u kapaċi jifhmu l-proċeduri u 
proċessi preżenti u futuri.

1.7 L-istaff jagħti lit-tfal l-opportunità li jaraw ritratti, u/jew filmati u/jew il-ktieb ta’ merħba tal-
ġenituri adottivi prospettivi.

1.8 Il-maniġment jassisgura li t-tfal jitpoġġew flimkien ma’ ħuthom, jekk ikun hemm, kemm-il darba
dan ma jmurx kontra l-aħjar interessi tat-tfal. Meta dan ma jkunx possibli, it-tfal ikunu 
appoġġjati b’ġustifikazzjonijiet adegwati għala ma jistax isir hekk.

1.9 L-istaff iżomm iddokumentat dak kollu relatat mal-mistoqsijiet u opinjonijiet tat-tfal. 

INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1 
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STANDARD 1:

ID-DRITTIJIET U L-INVOLVIMENT TAT-TFAL 
INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Għal adozzjonijiet lokali, l-Aġenzija Akkreditata tappoġġja lit-tfal matul it-
transizzjoni u placement fil-familja adottiva.

L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

2.1 L-istaff jippjana b’ħeffa it-transizzjoni u placement qabel l-adozzjoni tat-tfal flimkien mal-
ġenituri adottitivi prospettivi.

2.2 L-istaff jimplimenta l-pjan tat-transizzjoni u l-placement skont il-ħtiġijiet u l-istorja personali tat-
tfal u l-ġenituri adottivi prospettivi. 

2.3 It-tfal jiltaqgħu mal-ġenituri adottivi prospettivi f’post li huwa familjarji għalihom u fil-preżenza 
ta’ Ħaddiem Soċjali li huwa assenjat mat-tfal u/jew persona magħżula mat-tfal.

2.4 L-istaff jappoġġja lit-tfal wara li huma jibdew jgħixu mal-ġenituri adottivi prospettivi bil-għan li 
jiżgura li l-placement iseħħ fl-aħjar interess tat-tfal. 

2.5 L-istaff ifittex il-koperazzjoni ta’ entitajiet oħra sabiex jappoġġjaw lill-ġenituri adottivi 
prospettivi, meta huma jeħtieġu għajnuna sabiex jitrattaw ma’ diffikultajiet li jinqalgħu.

2.6 Il-proċeduri amministrattivi tal-maniġment ma joħolqux dewmin eċċessiv fir-rigward tal-
proċeduri quddiem il-Bord għall-Adozzjoni u l-Qorti.

2.7 Meta tfal ikunu involuti fl-adozzjonijiet lokali miftuħa, l-istaff jagħmel l-arranġamenti neċessarji, 
fl-aħjar interess tat-tfal, sabiex jassigura kuntatt (dirett u/jew indirett) bejn it-tfal u l-familja 
bijoloġika, kif ukoll ma’ persuni sinifikanti oħra matul il-perijodu ta’ qabel l-adozzjoni.

2.8 Meta t-tfal huma involvuti f’adozzjonijiet lokali miftuħa, il-maniġment ifassal ftehim dwar l-
adozzjoni miftuħa waqt li jagħti kas l-opinjoni tat-tfal flimkien mal-opinjoni tal-familja bijoloġika
u l-ġenituri adottivi prospettivi.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
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2.9 Meta t-tfal ikunu involuti f’adozzjonijiet lokali miftuħa, ftehimiet dwar adozzjonijiet miftuħa 
għandhom jinkludu t-tip ta’ kuntatt li għandu jkun stabbilit wara l-adozzjoni, bejn it-tfal u l-
familja bijoloġika.

2.10 Meta t-tfal ikunu involuti f’adozzjonijiet lokali miftuħa, il-maniġment jibgħat ftehimiet dwar l-
adozzjoni miftuħa lill-Bord dwar l-Adozzjoni għall-approvazzjoni.

INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2
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STANDARD 1:

ID-DRITTIJIET U L-INVOLVIMENT TAT-TFAL 

INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.0 Indikatur ta’ Kwalità: Għal adozzjonijiet lokali u bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata issegwi u 
tappoġġja lit-tfal li kienu ġew adottati permezz tas-servizzi tagħha. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

3.1 Il-Ħaddiem Soċjali jagħmel rapporti ta’ wara l-adozzjoni tat-tfal skont l-eżigenzi tal-awtoritajiet 
kompetenti ta’ pajjiżi speċifiċi, minn fejn it-tfal kienu ġew adottati.

3.2 Il-maniġment jibgħat rapporti bħal dawn f’perijodi ta’ żmien stabbiliti mill-Awtorità Ċentrali jew 
Awtorità Kompetenti tal-pajjiż ta’ oriġini.

3.3 L-istaff jgħin lit-tfal adottati u l-ġenituri adottivi sabiex jagħmlu użu ta’ appoġġ aktar speċifiku li 
jgħinhom jadattaw għaċ-ċirkustanzi ġodda.

3.4 Il-maniġment jinforma lill-Awtorità Ċentrali, u entitajiet oħra responsabbli mill-protezzjoni tat-tfal, 
meta l-interess tat-tfal ikun milqut negattivament miċ-ċirkustanzi preżenti tal-ambjent tal-familja 
adottiva.

3.5 Meta hemm ċirkustanzi li jolqtu negattivament l-interess tat-tfal, il-ħaddiem soċjali jfassal rapport
fejn juri dawn iċ-ċirkustanzi u jirrakkomanda alternattivi sabiex jitnaqqsu dawn iċ-ċirkustanzi. Dan 
ir-rapport għandu jagħti kas il-perspettivi tat-tfal dwar is-sitwazzjoni.

3.6 Il-maniġment jibgħat rapporti bħal dawn lill-Awtorità Ċentrali u entitajiet oħra responsabbli mill-
protezzjoni tat-tfal.

3.7 Meta r-rapporti tal-maniġment jindikaw li t-tfal li kienu involuti f’adozzjonijiet bejn il-pajjiżi 
għandhom ikunu ikkunsidrati sabiex jiġu adottati mill-ġdid, m’għandhomx jittieħdu deċiżjonijiet 
għat-tul qabel mal-Awtorità Ċentrali toħroġ l-approvazzjoni finali mil-miktub.

3.8 Meta t-tfal huma involuti f’adozzjonijiet lokali miftuħa, l-istaff għandu jirrevedi perjodikament l-
arranġamenti magħmula, peress li l-ħtiġijiet li huma ta’ benefiċċju għat-tfal jistgħu jinbidlu matul 
iż-żmien. 
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3.9 Meta tfal ikunu involuti f’adozzjonijiet lokali miftuħa, l-istaff jispjega lill-ġenituri adottivi 
prospettivi, kemm huwa importanti li t-tfal jkomplu jidentifikaw rwieħhom mal-familja bijoloġika 
tagħhom.

3.10 Meta tfal inkunu involuti f’adozzjonijiet miftuħa bejn il-pajjiżi, il-maniġment ser jimxi 
mal-istruzzjonijiet maħruġa mill-Awtorità Ċentrali jew l-Awtorità Kompetenti tal-pajjiż ta’ oriġini 
fir-rigward tal-kuntatt bejn it-tfal u l-familja bijoloġika.

INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3
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STANDARD 1:

ID-DRITTIJIET U L-INVOLVIMENT TAT-TFAL 

INDIKATUR TA’ KWALITÀ 4

4.0 Indikatur ta’ Kwalità: Għal adozzjonijiet lokali u bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata tassisti u 
tappoġġja tfal, li kienu ġew adottati permezz tas-servizzi tagħha, fit-tfittxija tal-oriġini tagħhom.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

4.1 Il-maniġment jinforma lit-tfal li, ladarba jagħlqu 18-il sena, huma jkollhom id-dritt li jitolbu li jkunu 
inklużi fir-Reġistru tar-Riunjoni u Informazzjoni tal-Awtorità Ċentrali. 

4.2 L-istaff iżomm dokumentazzjoni miktuba tal-ħsibijiet tat-tfal dwar jekk jixtiequx jistabbilixxu 
kuntatt ma’ persuni mill-familja bijoloġika tagħhom, it-tip ta’ kuntatt li huma jixtiequ li jistabbilixxu
u ma’ min.

4.3 L-istaff jgħin lill-adulti adottati jew lill-ġenituri adottivi tat-tfal sabiex jiksbu aċċess għall-
informazzjoni dwar il-familja bijoloġika, kif permess mill-Kodiċi Ċivili (Kap. 16), u skont il-politika u 
l-proċeduri tal-Aġenzija Akkreditata dwar dokumentazzjoni u reġistri.

4.4 L-istaff jispjega lill-adulti adottati jew lill-ġenituri adottivi tat-tfal li l-informazzjoni tista’ tiġi 
pprovduta biss mill-Aġenzija Akkreditata wara li l-Qorti taċċetta t-talba formali.

4.5 Il-maniġment joffri appoġġ psiko-soċjali lill-adult adottati jew lill-ġenituri adottivi ta’ tfal minuri li 
jkunu qed jagħmlu talba għal tfittxija tal-oriġini. 

4.6 L-istaff jinforma lill-adulti adottati jew lill-ġenituri adottivi ta’ tfal minuri dwar il-gruppi ta’ appoġġ 
u organizzazzjonijiet eżistenti kemm lokalment kif ukoll fil-pajjiż ta’ oriġini. 

4.7 Meta tfittxija għall-oriġini tinvolvi lill-pajjiż ta’ oriġini, l-istaff jassigura li huwa jipprovdi l-
informazzjoni kollha u jagħti parir lill-adulti adottati jew lill-ġenituri adottivi ta’ tfal minuri dwar il-
proċeduri u l-liġijiet applikabbli fil-pajjiż ta’ oriġini.

4.8 Il-maniġment ifittex informazzjoni f’isem il-ġenituri adottivi jew adulti adottati meta tal-aħħar 
jitolbu informazzjoni medika rigward il-possibilità ta’ kundizzjonijiet ta’ saħħa ereditarji.
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4.9 Il-maniġment għandu jidderiġi kwalunkwe mistoqsija minn adulti adottati jew ġenituri adottivi 
ta’ tfal rigward it-tfittxija għall-oriġini lill-Awtorità Ċentrali jekk dawk adottati ma kinux ġew 
adottati permezz tal-Aġenzija Akkreditata. 

4.10 Meta l-informazzjoni mitluba mhijiex disponibbli, l-adulti adottati jew l-ġenituri adottivi 
għandhom jingħataw ir-raġunijiet għala l-informazzjoni mhijiex disponibbli.

INDIKATUR TA’ KWALITÀ 4
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STANDARD 2:

TĦEJJIJA U APPOĠĠ GĦAL ĠENITURI ADOTTIVI

STQARRIJA TA’ STANDARD:
Dan l-istandard jippromwovi t-tħejjija u l-għajnuna lil persuni sabiex isiru ġenituri adottivi kif ukoll
appoġġ bħala ġenituri adottivi. 

INDIKATURI TA’ KWALITÀ: 
1. Għal adozzjonijiet lokali u bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata tinforma lill-applikanti 

prospettivi dwar il-proċess tal-adozzjoni tat-tfal u s-servizzi li hija toffri. 

2. Għal adozzjonijiet lokali u bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata tħejji lill-applikanti sabiex isiru 
ġenituri adottivi prospettivi b’mod effettiv u dettaljat.

3. Għal adozzjonijiet lokali u bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata tevalwa applikanti prospettivi 
b’mod ħolitistiku u effettiv bil-għan li jkunu mħarsa l-aħjar interessi tat-tfal.

4. Għal adozzjonijiet lokali, l-Aġenzija Akkreditata tlaqqa’ lit-tfal mal-ġenituri adottivi prospettivi
bl-użu ta’ proċedura publikata li hija rigoruża u trasparenti.

5. Għal adozzjonijiet bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata tappoġġja u tagħti pariri lill-ġenituri 
adottivi prospettivi matul il-proċess tat-tqabbil.

6. Għal adozzjonijiet lokali, l-Aġenzija Akkreditata tappoġġja lill-ġenituri adottivi prospettivi 
meta t-tfal jibdew jgħixu magħhom.

7. Għal adozzjonijiet lokali u bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata tappoġġja l-ġenituri adottivi 
wara li l-Qorti Kompetenti toħroġ id-digriet tal-adozzjoni.
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L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

1.1 L-istaff jipprovdi lill-applikanti prospettivi b’pakkett ta’ informazzjoni komprensiva (kopja stampata 
jew elettronika) fi żmien sebat ijiem mill-ewwel kuntatt.

1.2 L-istaff jispjega l-kontenut tal-pakkett ta’ informazzjoni u jagħti żmien lill-applikanti prospettivi li 
jiflu l-informazzjoni mingħajr ebda impenn li jorbot mal-Aġenzija Akkreditata.

1.3 Il-maniġment jinforma bil-miktub lill-applikanti fi żmien ħamest ijiem mid-data tal-applikazzjoni 
dwar jekk ġewx aċċettati. Jekk l-applikanti ma jkunux ġew aċċettati minħabba kriterji legali, l-
applikanti jiġu infurmati bir-raġunijiet u ggwidati skont il-każ.

1.4 Il-maniġment u l-applikanti jiffirmaw u jżomm kopja tal-ftehim ta’ servizz meta l-Aġenzija 
Akkreditata taċċetta l-applikazzjoni tal-ġenituri adottivi prospettivi. 

1.5 Il-ftehim ta’ servizz jinkludi:

1.5.1 Lista sħiħa ta’ servizzi pprovduti mill-Aġenzija Akkreditata u l-ispejjeż finanzjarji applikabbli.

1.5.2 Lista tal-ispejjeż (fejn huma magħrufin) jew l-ispejjeż approssimattivi li l-ġenituri adottivi 
prospettivi iħallsu matul il-proċess tal-adozzjoni u li mhumiex attribwiti 
direttament/indirettament lis-servizzi offruti mill-Aġenzija Akkreditata.

1.5.3 Lista ta’ servizzi ta’ appoġġ jew benefiċji li huma pprovduti mill-Aġenzija Akkreditata jew 
entitajiet oħra li l-applikanti jistgħu jgħamlu użu minnhom.

STANDARD 2:

TĦEJJIJA U APPOĠĠ GĦAL ĠENITURI ADOTTIVI
INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: Għal adozzjonijiet lokali u bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata tinforma lill-
applikanti prospettivi dwar il-proċess tal-adozzjoni tat-tfal u s-servizzi li hija toffri. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
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L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

2.1 L-istaff jipprovdi taħriġ li jappoġġja lill-applikanti sabiex isiru aktar kunfidenti u kapaċi jieħdu 
deċiżjonijiet infurmati dwar jekk huma jixtiequx ikomplu bil-proċess tal-applikazzjoni.

2.2 L-istaff mmexxi sessjonijiet ta’ taħriġ fuq numru ta’ ġranet bil-għan li jipprovdi żmien biżżejjed sa
biex l-applikanti jirriflettu, jiddiskutu u jifhmu l-informazzjoni.

2.3 L-istaff jagħti taħriġ fuq livell personali jew fi grupp żgħir ta’ applikanti u jinkoraġġixxihom sabiex 
jipparteċipaw attivament.

2.4 L-istaff jipprovdi lill-applikanti b’opporunità li jitkellmu dwar l-kwistjonijiet tagħhom fid-dettall, anke 
individwalment, meta jkun meħtieġ.

2.5 L-istaff jipprovdi lill-applikanti b’riżorsi esterni bil-għan li jkunu kapaċi li jiksbu informazzjoni 
addizzjonali.

2.6 L-istaff jipprovdi taħriġ imfassal apposta għall-applikanti li diġà għandhom it-tfal li jirrifletti l-istatus 
preżenti tal-familja tal-applikanti.

2.7 Il-maniġment jitlob reazzjoni dwar it-taħriġ mill-applikanti bil-għan li jtejjeb is-servizz fuq bażi 
regolari.

2.8 Il-maniġment jassigura lill-applikanti li l-perijodu ta’ bejn meta l-applikanti applikaw mal-Aġenzija 
Akkreditata u tmiem il-perijodu ta’ taħriġ, ma jeċċedix is-sitt xhur.

STANDARD 2:

TĦEJJIJA U APPOĠĠ GĦAL ĠENITURI ADOTTIVI
INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Għal adozzjonijiet lokali u bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata tħejji 
lill-applikanti sabiex isiru ġenituri adottivi prospettivi b’mod effettiv u dettaljat.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
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L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

3.1 Il-Ħaddiem Soċjali joffri lill-applikanti intervista personali sabiex jispjega l-proċess tal-evalwazzjoni.

3.2 Il-Ħaddiem Soċjali jagħti lill-applikanti ħarsa ġenerali ta: 

3.2.1 It-tfassil tal-Home Study Report;

3.2.2 Il-proċedura tal-Bord għall-Adozzjoni fl-evalwazzjoni tal-applikanti;

3.2.3 Il-proċedura tal-appell dwar id-deċiżjoni tal-Bord għall-Adozzjoni quddiem il-Bord ta’ 
Appell. 

3.3 Il-Ħaddiem Soċjali jevalwa lill-applikanti skont id-direzzjonijiet tal-Bord għall-Adozzjoni, li jinkludu r-
raġunijiet u l-intenzjonijiet tal-applikanti sabiex jadottaw it-tfal.

3.4 Il-Ħaddiem Soċjali jassigura li l-applikanti jagħtu l-kontribut tagħhom għall-evalwazzjoni.

3.5 Il-Ħaddiem Soċjali jiddiskuti mal-applikanti dawk l-aspetti tal-evalwazzjoni li mhumiex ċari jew li 
jagħtu lok għal interpretazzjonijiet differenti.

3.6 Il-Ħaddiem Soċjali jagħti informazzjoni regolari lill-applikanti rigward il-proċess ta’ evalwazzjoni.

3.7 Il-Ħaddiem Soċjali jiddokumenta kull stadju tal-proċess, inklużi r-riflessjonijiet tal-Ħaddiem Soċjali u
l-komunikazzjonijiet bejn l-applikanti u l-Ħaddiem Soċjali, l-Bord għall-Adozzjoni u partijiet terzi jew 
entitajiet, li jistgħu jkunu involuti fil-każ.

3.8 Meta l-applikanti diġà jkollhom it-tfal, il-Ħaddiem Soċjali jikkonsulta mat-tfal tal-applikanti b’mod 
adattat għall-età tagħhom bil-għan li jevalwa r-reazzjoni tagħhom dwar l-intenzjoni tal-ġenituri 
tagħhom li jadottaw.

STANDARD 2:

TĦEJJIJA U APPOĠĠ GĦAL ĠENITURI ADOTTIVI
INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Għal adozzjonijiet lokali u bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata tevalwa 
applikanti prospettivi b’mod ħolistiku u effettiv bil-għan li jkunu mħarsa l-aħjar interessi tat-tfal.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.9 Il-Ħaddiem Soċjali joħroġ rapport finali dwar l-applikanti (Home Study Report).

3.10 Il-Ħaddiem Soċjali jagħti u jispjega ir-rapport lill-applikanti. L-applikanti jiffirmaw dikjarazzjoni li 
huma fehmu l-ispjega tal-Ħaddiem Soċjali fir-rigward tar-rapport. Ir-rapport jinkludi d-data ta’ 
sottomissjoni lill-applikanti.

3.11 Il-maniġment jinnotifika lill-applikanti dwar il-proċessi u l-perijodu ta’ żmien sabiex jipprovdu 
kummenti dwar ir-rapport.

3.12 Il-maniġment jibgħat ir-rapport lill-Bord għall-Adozzjoni fi żmien jumejn wara t-tlestija, u jżomm 
rekord tar-rapport u d-data tas-sottomissjoni tiegħu.

3.13 Il-maniġment jikkuntattja lill-applikanti sabiex jiddiskuti d-deċiżjoni tal-Bord għall-Adozzjoni fi 
żmien jumejn ta’ xogħol minn meta jirċievi d-deċiżjoni tal-Bord għall-Adozzjoni. 

3.14 Meta neċessarju, il-maniġment ifassal pjan mal-applikanti bbażat fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Bord għall-Adozzjoni. Dan jista’ jinkludi pjan għall-applikanti sabiex jirċievu appoġġ psiko-soċjali 
jew pjan t’appell li jkun sottomess lill-Bord ta’ Appell.

3.15 Il-maniġment jipprovdi informazzjoni ċara relatata mal-proċess sabiex tippermetti lill-applikanti li 
jappellaw kontra d-deċiżjoni tal-Bord għall-Adozzjoni. 

3.16 Il-maniġment jispjega lill-applikanti li l-proċess tal-appell huwa indipendenti mill-Bord għall-
Adozzjoni, li ħareġ d-deċiżjoni oriġinali.
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L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

4.1 L-istaff jaċċerta li l-kwalitajiet u l-ħiliet tal-ġenituri adottivi prospettivi jaqblu mal-ħtiġijiet partikulari 
tat-tfal li ser jiġu adottati.

4.2 Matul il-proċess tat-tqabbil l-istaff jagħti l-konsiderazzjoni dovuta lill-abbiltà tal-ġenituri adottivi 
prospettivi sabiex jissalvagwardjaw il-benesseri tal-tfal u jappoġġjahom sabiex jiksbu l-potenzjal 
tagħhom.

4.3 L-istaff jgħin lill-ġenituri adottivi prospettivi sabiex jifhmu s-sinifikat tal-proċess ta’ tqabbil u l-
impatt li d-deċiżjonijiet tagħhom jista' jkollhom fuq it-tfal.

4.4 Il-maniġment u l-istaff jirrispetta l-opinjoni tal-ġenituri adottivi prospettivi, anke meta dawn tal-
aħħar jiddeċiedu li ma jixtiequx jaċċettaw it-tqabbil li jkun sar ma’ tfal partikulari. 

4.5 Il-maniġment jinforma lill-ġenituri adottivi prospettivi li jista’ jkun hemm fatturi li jirriżultaw fit-
terminazzjoni tal-proċess għaliex ma jkunx aktar fl-interess tat-tfal. 

4.6 Il-maniġment jinforma lill-ġenituri adottivi prospettivi li adozzjoni hija kompluta biss meta jinħareġ 
id-digriet mill-Qorti. 

STANDARD 2:

TĦEJJIJA U APPOĠĠ GĦAL ĠENITURI ADOTTIVI
INDIKATUR TA’ KWALITÀ 4

4.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Għal adozzjonijiet lokali, l-Aġenzija Akkreditata tlaqqa’ lit-tfal mal-ġenituri 
adottivi prospettivi bl-użu ta’ proċedura pubbikata li hija rigoruża u trasparenti.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
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L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

5.1 L-istaff iwieġeb fil-pront għal mistoqsijiet li l-ġenituri adottivi prospettivi jkollhom dwar adozzjoni 
minn pajjiżi oħra. 

5.2 L-istaff iżomm nota tal-pajjiżi minn fejn il-ġenituri adottivi prospettivi jixtiequ li japplikaw sabiex 
jadottaw tfal.

5.3 L-istaff jinforma lill-ġenituri adottivi prospettivi dwar ir-rekwiżiti u jipprovdilhom informazzjoni dwar 
il-proċeduri tal-pajjiżi li minnhom jixtiequ jadottaw tfal.

5.4 L-istaff isegwi l-progress tal-applikazzjoni/jiet mill-ġenituri adottivi prospettivi u l-proċess ta’ 
tqabbil fil-pajjiżi li minnhom applikaw sabiex jadottaw.

5.5 Matul il-fażi ta’ tqabbil l-istaff joffri lill-ġenituri adottivi prospettivi l-appoġġ psiko-soċjali neċessarju.

STANDARD 2:

TĦEJJIJA U APPOĠĠ GĦAL ĠENITURI ADOTTIVI
INDIKATUR TA’ KWALITÀ 5

5.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Għal adozzjonijiet bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata tappoġġja u tagħti 
pariri lill-ġenituri adottivi prospettivi matul il-proċess ta’ tqabbil. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

ADOPTION OF CHILDREN MALT.qxp_Layout 1  11/12/2018  22:51  Page 26



27

L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

6.1 L-istaff jappoġġja lill-ġenituri adottivi prospettivi sabiex ikunu żguri li l-ħtiġijiet tat-tfal jieħdu 
preċedenza meta jippjanaw u jesegwixxu t-transizzjoni tat-tfal lejn id-dar tal-ġenituri adottivi 
prospettivi.

6.2 L-istaff jieħu inkonsiderazzjoni jekk it-tfal ikunux lesti li jmorru jgħixu mal-ġenituri adottivi 
prospettivi kif ukoll l-opinjoni ta’ dawn fir-rigward tal-mod u r-rapidità tat-transizzjoni.

6.3 L-istaff jappoġġja lill-ġenituri adottivi prospettivi jwettqu l-ħtiġijiet tat-tfal inklużi dawk relatati mas-
saħħa u l-edukazzjoni kemm matul il-fażi ta’ transizzjoni u wara li sseħħ it-transizzjoni.

6.4 L-istaff jinforma lill-ġenituri adottivi prospettivi dwar servizzi ta’ appoġġ oħra li minnhom huma 
jistgħu jibbenefikaw.  

STANDARD 2:

TĦEJJIJA U APPOĠĠ GĦAL ĠENITURI ADOTTIVI
INDIKATUR TA’ KWALITÀ 6

6.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Għal adozzjonijiet lokali, l-Aġenzija Akkreditata tappoġġja lill-ġenituri adottivi 
prospettivi meta t-tfal jibdew jgħixu magħhom.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
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L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

7.1 L-istaff jinforma lill-ġenituri adottivi dwar is-servizzi li jistgħu jiġu pprovduti lill-familja wara li l-
adozzjoni ġiet konkluża/rikonoxxuta mill-Qorti.

7.2 L-istaff jipprovdi lill-ġenituri adottivi b’informazzjoni relatata ma’ gruppi ta’ appoġġ, jew 
avvenimenti li jistgħu jappoġġjawhom.

7.3 Il-Maniġment joffri lill-ġenituri adottivi servizzi ta’ appoġġ psiko-soċjali.

7.4 L-istaff jirreferi lill-ġenituri adottivi lil servizzi ta’ ħarsien oħra jekk l-Aġenzija Akkreditata ma toffrix 
is-servizzi partikulari fil-qasam ta’ appoġġ psiko-soċjali.

7.5 Il-maniġment jinforma lill-ġenituri adottivi li jekk huwa jiġu kkuntattjat b’informazzjoni medika dwar
il-familja bijoloġika li tista’ taffetwa s-saħħa tat-tfal adottati, konsulent mediku imqabbad mill-
Aġenzija Akkreditata tinforma lill-ġenituri skont il-każ. 

STANDARD 2:

TĦEJJIJA U APPOĠĠ GĦAL ĠENITURI ADOTTIVI
INDIKATUR TA’ KWALITÀ 7

7.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Għal adozzjonijiet lokali u bejn il-pajjiżi, l-Aġenzija Akkreditata tappoġġja lill-
ġenituri adottivi wara li l-Qorti Kompetenti toħroġ id-digiret tal-adozzjoni.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
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STANDARD 3:

APPOĠĠ GĦALL-FAMILJI BIJOLOĠIĊI 

STQARRIJA TA’ STANDARD:
Dan l-istandard jippromwovi informazzjoni u appoġġ lill-familji bijoloġiċi involuti fl-adozzjoni tat-tfal. 

INDIKATURI TA’ KWALITÀ: 

1. Għal adozzjonijiet lokali, l-Aġenzija Akkreditata tinforma lill-ġenituri bijoloġiċi dwar id-drittijiet
tagħhom u l-proċess ta’ adozzjoni.

2. Għal adozzjonijiet lokali, l-Aġenzija Akkreditata tassisti u tappoġġja lill-ġenituri bijoloġiċi.

3. Għal adozzjonijiet lokali miftuħa, l-Aġenzija Akkreditata tinvolvi lill-ġenituri bijoloġiċi fit-tfassil 
ta’ ftehim dwar adozzjoni miftuħa.
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L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

1.1 Il-maniġment jinforma lill-ġenituri bijoloġiċi li jersqu lejn l-Aġenzija Akkreditata li sabiex itemmu d-
drittijiet ta’ ġenituri, il-ġenituri bijoloġiċi għandhom jikkuntattjaw l-entitajiet responsabbli għall-
protezzjoni tat-tfal sabiex huma jiġu mgħejuna jikkunsidraw kull għażla alternattiva ta’ ħarsien fl-
aħjar interess tat-tfal. 

1.2 Meta l-ġenituri bijoloġiċi jirrifjutaw li jkunu mgħejuna minn entitajiet responsabbli għall-protezzjoni 
tat-tfal, il-maniġment jipprovdi s-servizz ta’ Ħaddiem/a Soċjali sabiex jgħinu lill-ġenituri bijoloġiċi fil-
konsiderazzjoni tal-għażliet alternattivi kollha ta’ ħarsien fl-aħjar interess tat-tfal.

1.3 Il-maniġment jinforma lill-ġenituri bijoloġiċi dwar id-dritt tagħhom li jitolbu parir legali u jkunu 
rappreżentati fil-Qorti. 

1.4 L-istaff jipprovdi informazzjoni komprensiva lill-ġenituri bijoloġiċi, dwar il-proċeduri matul kull fażi 
tal-adozzjoni, kemm-il darba l-informazzjoni ma tpoġġix f’riskju lit-tfal adottivi potenzjali jew l-
ġenituri adottivi potenzjali tagħhom.

1.5 L-istaff jispjega lill-ġenituri bijoloġiċi li l-ġenituri adottivi jitqabblu mill-Aġenzija Akkreditata, bl-
involviment tal-Bord għall-Adozzjoni.

1.6 Il-maniġment jispjega lill-ġenituri bijoloġiċi li l-arranġamenti privati għal adozzjoni mhumiex 
permessi mil-liġi. 

1.7 Il-maniġment jassigura li jittieħdu l-minuti u li jinżammu f’fajl dwar il-laqgħat kollha li jsiru mal-
ġenituri bijoloġiċi.

1.8 Il-maniġment jikteb immedjatament lill-Awtorità Ċentrali, u jinfurmaha li l-Aġenzija Akkreditata ser 
tassisti lill-ġenituri bijoloġiċi.

STANDARD 3:

APPOĠĠ GĦALL-FAMILJI BIJOLOĠIĊI 
INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Għal adozzjoni lokali, l-Aġenzija Akkreditata tinforma lill-ġenituri bijoloġiċi 
dwar id-drittijiet tagħhom u l-proċess ta’ adozzjoni.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
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L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

2.1 L-istaff jipprovdi appoġġ lill-ġenituri bijoloġiċi bil-għan li jifhmu l-effetti emozzjonali u legali tal-
adozzjoni u l-alternattivi possibbli għall-adozzjoni.

2.2 L-istaff jipprovdi appoġġ lill-ġenituri bijoloġiċi sabiex jieħdu deċiżjonijiet dwar jekk l-adozzjoni hijiex
l-aħjar għażla għat-tfal.

2.3 Meta l-ġenituri bijoloġiċi ikollhom tfal oħra, l-istaff jipprovdi appoġġ psiko-soċjali lil dawn it-tfal.

2.4 L-istaff jikkunsidra l-opinjoni tal-ġenituri bijoloġiċi, jekk huwa possibbli, dwar l-kwalitajiet mixtieqa 
fil-familja adottiva, inklużi dawk il-kwalitajiet relatati mat-trobbija reliġjuża u kulturali tat-tfal.

2.5 Il-maniġment jippermetti lill-ġenituri bijoloġiċi aċċess għal kull informazzjoni u rekords relevanti li 
jiffurmaw parti mill-proċess ta’ adozzjoni, f’dak li għandu x’jaqsam mal-ġenituri bijoloġiċi u t-tfal 
tagħhom qabel ma ssir l-adozzjoni. 

2.6 L-istaff jassisti lill-ġenituri bijoloġiċi sabiex ikunu involuti fil-ġbir ta’ informazzjoni dwar it-tfal 
tagħhom meta l-genituri bijoloġiċi jagħżlu li jagħmlu dan.

2.7 L-istaff jinforma lill-ġenituri tat-twelied dwar il-possibbiltà li jħallu kwalunkwe informazzjoni 
dwarhom mal-Aġenzija Akkreditata, inkluż dwar jekk huma jagħtux kunsens sabiex ikunu 
kkuntattjati mit-tfal fil-futur.

2.8 L-istaff jista’ jitlob informazzjoni minn membri oħra tal-familja bijoloġika bil-kunsens tal-ġenituri 
bijoloġiċi.

STANDARD 3:

APPOĠĠ GĦALL-FAMILJI BIJOLOĠIĊI 
INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Għal adozzjonijiet lokali l-Aġenzija Akkreditata tassisti u tappoġġja lill-ġenituri
bijoloġiċi.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
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L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

3.1 Il-maniġment jagħmel proċess ta’ medjazzjoni meta hemm varjazzjonijiet fix-xewqat tal-ġenituri 
bijoloġiċi u dawk tal-ġenituri adottivi prospettivi. 

3.2 Meta jintlaħaq ftehim dwar adozzjoni miftuħa, il-maniġment jniżżel dan bil-miktub u bil-konferma 
tal-partijiet kollha.

3.3 Il-maniġment jipprovdi lill-familja bijoloġiċi b’informazzjoni bil-miktub f’intervalli indikati fil-ftehim ta’
adozzjoni miftuħa, dwar il-progress relatat mat-tfal adottati, bil-kunsens tal-ġenituri adottivi u meta
dan il-proċess ikun fl-aħjar interess tat-tfal adottati. 

STANDARD 3:

APPOĠĠ GĦALL-FAMILJI BIJOLOĠIĊI 
INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Għal adozzjonijiet lokali miftuħa, l-Aġenzija Akkreditata tinvolvi lill-ġenituri 
bijoloġiċi fit-tfassil ta’ ftehim dwar adozzjoni miftuħa.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
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STANDARD 4:

L-IMMANIĠJAR TAL-KWALITÀ TAS-SERVIZZ

STQARRIJA TA’ STANDARD:
Dan l-istandard jippromwovi l-immaniġjar tas-servizz ibbażat fuq it-titjib kontinwu tal-operazzjoni tas-servizz u l-
iżvilupp tal-istaff. 

INDIKATURI TA’ KWALITÀ: 

1. L-Aġenzija Akkreditata timplimenta strateġiji ta’ mmaniġjar sabiex ittejjeb kontinwament l-
għoti tas-servizz lill-persuni li jużaw is-servizzi tagħha.

2. L-Aġenzija Akkreditata timplimenta strateġiji ta’ reklutaġġ trasparenti u tippjana għall-
iżvilupp kontinwu tal-istaff.
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L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

1.1 Il-maniġment jagħmel disponibbli għall-pubbliku, deskrizzjoni ċara tas-servizzi li toffri l-Aġenzija 
Akkreditata.

1.2 Il-maniġment jimplimenta sistema ta’ titjib tal-kwalità bbażata fuq l-valutazzjoni tas-servizzi tal-
Aġenzija Akkreditata u r-reazzjoni minn persuni li jużaw is-servizzi tagħha.

1.3 Il-maniġment jassigura li r-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-istaff tal-Aġenzija Akkreditata huma ċari 
għal persuni li jużaw dawn is-servizzi.

1.4 Il-maniġment jassigura li l-proċess ta’ adozzjoni ma jittawwalx bla ħtieġa minħabba l-proċeduri 
operattivi tiegħu jew fatturi oħra taħt il-kontroll tiegħu.

1.5 Il-maniġment jassigura li persuni li jużaw is-servizzi tagħha jkollhom aċċess fil-ħin u effiċjenti għall-
istaff. 

1.6 Il-maniġment jagħti lill-persuni li jużaw is-servizzi tagħha linji gwida bil-miktub dwar il-proċeduri 
sabiex ikunu sottomessi suġġerimenti jew ilmenti lill-Aġenzija Akkreditata jew lill-Awtorità Ċentrali.

1.7 Il-maniġment għandu sistema effiċjenti għaż-żamma tal-informazzjoni. 

1.8 L-istaff jżomm reġistru tal-kuntatt kollu mal-persuni li jużaw is-servizzi tal-Aġenzija Akkreditata. 

1.9 L-istaff jiddokumenta inċidenti sinifikattivi u jġib dawn għall-attenzjoni tal-maniġment.

1.10 Il-maniġment u/jew l-istaff jirreġistra/w it-tranżazzjonijiet finanzjarji kollha ma’ persuni li jużaw is-
servizzi tiegħu b’mod li jistgħu jiġu traċċcati faċilment.

STANDARD 4:

L-IMMANIĠJAR TAL-KWALITÀ TAS-SERVIZZ
INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità:  L-Aġenzija Akkreditata timplimenta strateġiji ta’ mmaniġjar sabiex ittejjeb 
kontinwament l-għoti tas-servizzi lill-persuni li jużaw is-servizzi tagħha.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
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L-Aġenzija Akkreditata tassigura li:

2.1 Il-maniġment jiżviluppa u jaġġorna regolarment manwal ta’ politiki u proċeduri li jirriflettu l-miri, il-
filosofija u l-prattiki tal-Aġenzija Akkreditata u jiddefinixxi kif l-istaff jaġixxi ma’ persuni li jużaw is-
servizzi. 

2.2 Il-maniġment jagħżel u jirrekluta staff b’mod professjonali, skont l-proċeduri ta’ reklutaġġ tal-
Aġenzija Akkreditata. Dan jinkludi:

2.2.1 Verifiki tar-rekords kriminali;
2.2.2 Verifiki fir-rigward tal-impjieg preċedenti;
2.2.3 Verifiki tal-kwalifiki skont ir-rwol tagħhom mal-Aġenzija Akkreditata.

2.3 Il-maniġment jirrekluta Ħaddiema Soċjali li jkollhom għarfien speċjalizzat xieraq relatat 
mas-servizzi għat-tfal u l-familja. 

2.4 Il-maniġment jimplimenta pjani għall-iżvilupp kontinwu u t-taħriġ regolari tal-istaff kollu bil-għan li 
dan iħaddem metodi li jirriflettu għarfien aġġornat u l-aħjar prattika fil-qasam.  

2.5 Il-maniġment jipprovdi taħriġ u proċeduri operattivi għall-istaff sabiex jassigura li dan jevita 
stereotipi u preġudizzji relatati mal-ġeneru, orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru u sfond 
kulturali tal-persuni li jużaw is-servizzi.

STANDARD 4:

L-IMMANIĠJAR TAL-KWALITÀ TAS-SERVIZZ
INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità:  L-Aġenzija Akkreditata timplimenta strateġiji ta’ reklutaġġ trasparenti u 
tippjana għall-iżvilupp kontinwu tal-istaff.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 
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KONTRO REFERENZA TAL-INDIKATURI 
TA’ KWALITÀ MAL-ANNESSI

Indikatur ta’ Kwalità Anness

Standard 1 Indikatur ta’ Kwalità 1 Annessi 1, 3, 7 u 8
Standard 1 Indikatur ta’ Kwalità 2 Annessi 7 u 8
Standard 1 Indikatur ta’ Kwalità 3 Annessi 3, 7 u 8
Standard 1 Indikatur ta’ Kwalità 4 Annessi 1, 2, 3, 7 & 8

Standard 2 Indikatur ta’ Kwalità 1 Annessi 5, 7 u 8
Standard 2 Indikatur ta’ Kwalità 2 Annessi 6, 7 u 8
Standard 2 Indikatur ta’ Kwalità 3 Annessi 4, 7 u 8
Standard 2 Indikatur ta’ Kwalità 4 Annessi 1, 3, 4, 7 u 8
Standard 2 Indikatur ta’ Kwalità 5 Annessi 2, 3, 4, 7 u 8
Standard 2 Indikatur ta’ Kwalità 6 Annessi 4, 7 u 8
Standard 2 Indikatur ta’ Kwalità 7 Annessi 7 u 8

Standard 3 Indikatur ta’ Kwalità 1 Annessi 7 u 8
Standard 3 Indikatur ta’ Kwalità 2 Annessi 1, 3, 7 u 8
Standard 3 Indikatur ta’ Kwalità 3 Annessi 7 u 8

Standard 4 Indikatur ta’ Kwalità 1 Annessi 7 u 8
Standard 4 Indikatur ta’ Kwalità 2 Annessi 7 u 8
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ANNESS 1: 
ADOZZJONIJIET LOKALI 
INFORMAZZJONI RELEVANTI LI GĦANDHA TINĠABAR MILL-AĠENZIJA
AKKREDITATA LA DARBA TKUN INFURMATA LI T-TFAL HUMA ĦIELSA
GĦALL-ADOZZJONI.

L-istaff jiġbor informazzjoni relevanti li tirrifletti l-ħtiġijiet kollha tat-tfal inkluża l-informazzjoni mniżżla hawn
taħt. Informazzjoni bħal din tiġi miżmuma fil-fajl li jkun fih informazzjoni dwar it-tfal. L-istaff iħalli nota b’dettalji
tar-raġunijiet għala kwalunkwe informazzjoni mniżżla hawn taħt mhijiex disponibbli. Ir-rekord jinżamm b’mod
kunfidenzjali u l-maniġment għandu proċedura ċara dwar kif jagħmel informazzjoni bħal din aċċessibli għat-
tfal.

1. Dettalji ta’ kwalunkwe sentenza tal-Qorti jew ordnijiet/Ordnijiet ta’ Protezzjoni fir-rigward tat-tfal, 
inkluż l-isem tal-Qorti.

2. Informazzjoni dwar jekk it-tfal għandhomx xi drittijiet jew interessi fi proprjetà jew talbiet għal danni
jew affarijiet oħra li huma jistgħu jżommu jew jitilfu jekk jiġu adottati.

3. Rapport dwar it-trobbija tat-tfal mit-twelid, inkluż jekk f’xi żmien it-tfal kienux qed jitrabbew f’xi dar
residenzjali jew f’foster care.

4. Deskrizzjoni tal-personalità, żvilupp soċjali u emozzjonali, kif ukoll l-imġiba tat-tfal. 

5. Deskrizzjoni tal-interessi tat-tfal u l-oġġetti li huma jħobbu jew ma jħobbux.

6. Informazzjoni dwar jekk it-tfal għandhomx diffikultà fit-twettiq tal-proċessi ta’ rutina ta’ kuljum, 
pereżempju ikel, ħasil u ilbies.

7. Ir-rekord edukattiv tat-tfal, inklużi:

7.1 L-ismijiet, indirizzi u tipi ta’ faċilitajiet edukattivi u skejjel li attendew, kif ukoll id-dati tas-snin
tal-attendenza;

7.2 Rapport dwar il-progress u l-livell milħuq;
7.3 Kwalunkwe ħtiġijiet speċjali relatati mal-edukazzjoni (matul is-snin tal-formazzjoni 

edukattiva). 
7.4 Il-pjan edukattiv personalizzat tat-tfal.

ADOPTION OF CHILDREN MALT.qxp_Layout 1  11/12/2018  22:51  Page 37



38

8. Informazzjoni rigward ir-relazzjoni tat-tfal:

8.1 Il-ġenituri bijoloġiċi tagħhom u/jew il-kustodju;

8.2 L-aħwa tagħhom jew qraba oħra li jista’ jkollhom; 

8.3 Persuni oħra, ikkunsidrati mill-Aġenzija Akkreditata bħala importanti għat-tfal;

8.4 Jekk xi relazzjonijiet jistgħux ikomplu jeżistu flimkien mal-effetti tagħhom fuq il-ħajjiet tat-
tfal;

8.5 L-arranġamenti u t-tip ta’ kuntatt bejn it-tfal u l-ġenituri bijoloġiċi jew kustodju/a, jew xi 
persuna oħra li għandha r-responsabbiltà ta’ ġenitur qabel ma t-tfal jinħelsu għal adozzjoni.

9. Kopja oriġinali taċ-ċertifikat tat-twelid tat-tfal.

10. Rapport dwar il-ġenituri bijoloġiċi tat-tfal u l-istorja tal-familja.
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ANNESS 2: 
ADOZZJONIJIET BEJN IL-PAJJIŻI 
INFORMAZZJONI RELEVANTI DWAR IT-TFAL ADOTTATI LI GĦANDHA
TINĠABAR MILL-AĠENZIJA AKKREDITATA. 

L-istaff jiġbor l-informazzjoni relevanti li tirrifletti l-isfond kollu tat-tfal inkluża informazzjoni imniżżla hawn taħt.
Informazzjoni bħal din tiġi miżmuma fil-fajl li jkun fih l-informazzjoni dwar it-tfal. L-istaff iħalli nota bid-dettalji
tar-raġunijiet għala kwalunkwe informazzjoni mniżżla hawn taħt mhijiex disponibbli. Ir-rekord jinżamm b’mod
kunfidenzjali u l-maniġment għandu proċedura ċara sabiex jagħmel informazzjoni bħal din aċċessibbli għat-
tfal.

L-istaff jirrekordja l-informazzjoni li ġejja rigward it-tfal:

1. Isem, ġeneru, data u post tat-twelid;

2. L-indirizz fejn kienu jgħixu t-tfal qabel l-adozzjoni;

3. Ritratt u deskrizzjoni fiżika;

4. Ċittadinanza;

5. Kopja taċ-ċertifikat ta’ adozzjoni qabel l-adozzjoni;

6. Oriġini etnika u kulturali flimkien mal-isfond lingwistiku;

7. Reliġjon;

8. Informazzjoni Medika.
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L-istaff jirrekordja l-informazzjoni li ġejja dwar il-familja bijoloġika tat-tfal:

1. Isem, ġeneru, data u post tat-twelid u l-indirizz tal-ġenituri bijoloġiċi;

2. Ritratti u deskrizzjoni fiżika;

3. Ċittadinanza tal-ġenituri bijoloġiċi;

4. Oriġini etnika u kulturali kif ukoll l-isfond lingwistiku tal-ġenituri bijoloġiċi;

5. Twemmin reliġjuż tal-ġenituri bijoloġiċi;

6. Deskrizzjoni tal-personalità u l-interessi tagħhom;

7. Isem, ġeneru, u data u post tat-twelid ta’ xi aħwa;

8. Jekk it-tfal għandhomx aħwa li huma iżgħar minn 18-il sena, fejn u ma’ min l-aħwa qed jgħixu;

9. Jekk l-aħwa huma iżgħar minn 18-il sena, jekk qegħdinx jiġu kkunsidrati għal adozzjoni;

10. Jekk it-tfal kienux qed jgħixu f’dar residenzjali jew f’foster care;

11. Isem, ġeneru, data u post tat-twelid u indirizz tal-qraba tat-tfal;

12. Informazzjoni relata ma’ entitajiet jew persuni li kienu sinifikattivi għat-tfal qabel l-adozzjoni;

13. Dettalji tas-sentenzi tal-Qorti pprovduti rigward it-tfal, inkluż l-isem tal-Qorti, ordni/sentenza u d-
data tal-ħruġ
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ANNESS 3:
ADOZZJONIJIET LOKALI U BEJN IL-PAJJIŻI 
‘REĠISTRU TA’ QABEL L-ADOZZJONI’ & ‘REĠISTRU TA’ WARA
L-ADOZZJONI’

Il-maniġment jassigura li l-informazzjoni t’hawn taħt hija miżmuma fir-Reġistru Ta’ Qabel l-Adozzjoni. Ir-reġistru
jinżamm b’mod kunfidenzjali u l-maniġment għandu proċedura ċara sabiex jagħmel informazzjoni bħal din
aċċessibbli għat-tfal:

1. L-isem u l-kunjom tat-tfal qabel l-adozzjoni;

2. Id-data u l-post tat-twelid tat-tfal;

3. In-numru tal-identità jew n-numru tal-passaport tat-tfal qabel l-adozzjoni;

4. Referenza għall-preżenza ta’ xi noti li ħallew warajhom il-ġenituri bijoloġiċi;

5. Numru ta' kontro referenza għar-Reġistru Ta’ Wara l-Adozzjoni;

6. Numru ta’ kontro referenza għar-rekord li fih informazzjoni dwar it-tfal.

Il-maniġment jassigura li l-informazzjoni t’hawn taħt hija miżmuma mar-Reġistru Ta’ Wara l-Adozzjoni. Ir-
reġistru jinżamm b’mod kunfidenzjali.

1. L-isem u l-kunjom tat-tfal wara l-adozzjoni;

2. In-numru tal-identità tat-tfal wara l-adozzjoni;

3. Isem u l-kunjom tal-ġenituri adottivi;

4. In-numru tal-identità tal-ġenituri adottivi;

5. Id-data tal-ħruġ tad-digriet tal-adozzjoni;

6. Id-data meta t-tfal jagħlqu t-tmintax -il sena;

7. Id-dati meta jitlestew ir-rapport dwar wara l-adozzjoni;

8. Numru ta’ kontro referenza għar-rekord li fih informazzjoni dwar it-tfal;

9. Numru ta’ kontro referenza għar-rekord li fih informazzjoni dwar il-ġenituri adottivi;

10. Numru ta’ kontro referenza għar-Reġistru Ta’ Qabel l-Adozzjoni.
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ANNESS 4: 
ADOZZJONIJIET LOKALI & BEJN IL-PAJJIŻI
INFORMAZZJONI RELEVANTI LI GĦANDHA TINĠABAR MILL-AĠENZIJA
AKKREDITATA DWAR L-APPLIKANTI F’FAŻIJIET DIFFERENTI 
TAL-PROĊESS TA’ ADOZZJONI.

L-istaff jiġbor l-informazzjoni li ġejja dwar l-applikanti:

1. Isem, ġeneru, data u post tat-twelid u indirizz;

2. Numru tal-karta tal-identità jew numru tal-passaport;

3. Il-post fejn il-ġenituri adottivi joqgħodu abitwalment  u kemm ilhom hemmhekk;

4. Ċittadinanza;

5. Oriġini etnika u kulturali kif ukoll l-isfond lingwistiku;

6. It-twemmin reliġjuż li huma jistqarru;

7. Ir-relazzjoni li l-ġenituri adottivi kellhom mat-tfal qabel l-adozzjoni (jekk japplika);

8. Kopja taċ-ċertifikat tal-kondotta mill-pulizija tal-applikanti;

9. Kopja tal-ftehim iffirmat dwar is-servizz;

10. Kopja tat-tranżazzjonijet finanzjarji kollha bejn l-applikanti u l-Aġenzija Akkreditata;

11. Kopja tal-Home Study Report approvata mill-Bord għall-Adozzjoni.

12. Kopja tad-deċiżjoni mill-Bord għall-Adozzjoni sabiex l-applikanti jiġu kkunsidrati bħala ġenituri 
adottivi prospettivi;

13. Dokumentazzjoni dwar il-proċess ta’ tqabbil;

14. Kopja tad-digriet tal-adozzjoni maħruġ mill-qorti kompetenti.
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ANNESS 5: 
ADOZZJONIJIET LOKALI & BEJN IL-PAJJIŻI 
PAKKETT TA’ INFORMAZZJONI GĦALL-APPLIKANTI PROSPETTIVI

Il-maniġment jipprepara u jibqa’ jaġġorna pakkett ta’ informazzjoni komprensiv għall-applikanti prospettivi
li jinkludi:

1. Il-kondizzjonijiet tal-Aġenzija Akkreditata sabiex taċċetta l-applikanti;

2. Il-process tal-kors ta’ taħriġ, evalwazzjoni tal-applikant u Home Study Reports; 

3. Il-proċeduri tal-Bord għall-Adozzjoni;

4. Il-proċeduri għall-konsiderazzjoni mill-ġdid quddiem il-Bord ta’ Appell;

5. Il-proċess ta’ tqabbil u ta’ adozzjoni għal adozzjonijiet lokali;

6. Il-proċess ta’ tqabbil u ta’ adozzjoni għal adozzjonijiet bejn il-pajjiżi;

7. Proċeduri għal wara l-adozzjoni;

8. Servizz ta’ appoġġ għat-tfal wara l-adozzjoni;

9. Proċeduri dwar rappreżentazzjonijiet u ilmenti;

10. Id-dettalji, inklużi tal-kuntatti, tal-Awtorità Ċentrali;

11. Il-kumpens finanzjarju applikabbli għas-servizzi differenti offruti;

12. Indikazzjonijiet dwar perijodi ta’ żmien relatati ma’ kull fażi fil-proċess ta’ adozzjoni; 

13. Il-proċeduri tal-Aġenzija Akkreditata għall-applikanti biex jitterminaw il-ftehim ta’ servizż f’kull fażi.
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ANNESS 6: 
ADOZZJONIJIET LOKALI U BEJN IL-PAJJIŻI 
TAĦRIĠ LILL-APPLIKANTI BIEX ISIRU ĠENITURI ADOTTIVI

     L-istaff ifassal u jagħti korsijiet ta’ taħriġ li jgħinu lill-applikanti jifhmu dan li ġej:

1. Il-firxa tat-ħtiġijiet tat-tfal għall-adozzjonijiet lokali u bejn il-pajjiżi (inklużi ħtiġijiet relatati mas-
saħħa, l-edukazzjoni, l-iżvilupp u t-trobbija tat-tfal).

2. Ir-raġunijiet li wasslu sabiex it-tfal jiġu adottati u d-dritt tat-tfal li jkollhom familja.

3. Responsabbiltajiet u diffikultajiet, li jistgħu jkunu esperjenzati minn familja bit-tfal, b’mod speċjali 
meta t-tfal jiġu adottati.

4. Ħiliet u kapaċitajiet ta’ ġenituri meħtieġa minn ġenitur adottiv, inkluża l-mod li jkun mudell għat-
tfal li ser ikunu adottati f'età ikbar, il-mod biex jingħata ħarsien lill-aħwa adottati (gruppi ta' aħwa),
u l-mod biex jitnaqqas l-istress.

5. Ir-rabta emozzjonali u diffikultajiet relatata li jistgħu jiffaċċjaw it-tfal.

6. L-effett tas-separazzjoni u t-telf fuq it-tfal u kif dan jinbidel maż-żmien.

7. Tipi ta’ abbuż fuq it-tfal, l-implikazzjoni li dawn jista' jkollhom fuq il-ħajja tat-tfal u l-mod li bih l-
familja tista’ tgħin lit-tfal adottivi jimxu ’l quddiem. 

8. Problemi emozzjonali li jistgħu jolqtu lit-tfal.

9. Il-perspettiva tal-applikant fir-rigward tal-familja bijoloġika.

10. L-implikazzjoni ta’ kuntatt (dirett jew indirett) mal-familja bijoloġika.

11. Id-dritt u l-bżonn tat-tfal li jkunu jafu l-identità tagħhom, il-mod li bih tkellimhom dwar il-fatt li huma
adottati u l-familja bijoloġika, inklużi f’dawk il-każi fejn hemm informazzjoni limitata ħafna dwar il-
familja bijoloġika u l-/jew il-passat tat-tfal.

12. L-effett li għandha l-adozzjoni fuq il-persuni involuti, inklużi fuq tfal oħra fil-familja.

13. Il-mod kif il-familja tista’ tgħin lit-tfal adottati biex jintegraw fil-familja u fis-soċjetà.

14. L-influwenzi kulturali u bijoloġiċi fuq it-tfal.

15. L-implikazzjonijiet tal-multikulturaliżmu fuq familja li saret multikulturali permezz tal-adozzjoni.

16. Ir-reazzjoni minn persuni li kienu ġew adottati u persuni li adottaw tfal.

17. Il-proċeduri tal-proċess tal-adozzjoni (lokali u bejn il-pajjiżi) u regolamenti jew rekwiżiti dwar 
monitoraġġ jew rapportar wara l-adozzjoni.

18. Servizzi u għajnuna offruti minn entitajiet pubbliċi jew privati oħra li jistgħu jkunu utli għall-familja.
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ANNESS 7: 
MANWAL TA’ POLITIKI U PROĊEDURI 

Il-maniġment jiżviluppa politiki u proċeduri komprensivi li jkopru s-servizzi tal-adozzjoni kollha. Din t’hawn
taħt hija lista mhux eżawrijenti ta’ politiki u proċeduri li jistgħu jkunu inklużi fil-manwal. 

1.0 POLITIKI & PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI U OPERATTIVI 
1.1 Politika dwar il-Kunfidenzjalità;

1.2 Politika dwar il-Protezzjoni tad-Data;

1.3 Reazzjoni u ilmenti minn persuni li jużaw is-servizzi tal-Aġenzija Akkreditata;

1.4 Monitoraġġ u evalwazzjoni tas-servizzi;

1.5 Salvagwardji għat-tfal;

1.6 Allegazzjonijiet ta’ kondotta ħażina jew abbuż mill-istaff.

2.0 ŻAMMA TA’ REKORDS
2.1 Żamma ta’ rekord ta’ deċiżjonijiet meħuda għat-tfal;

2.2 Żamma ta’ rekord tal-opinjonijiet tat-tfal; 

2.3 Rapporti dwar it-tfal qabel u wara l-adozzjoni;

2.4 Żamma ta’ rekord dwar id-deċiżjonijiet tal-ġenituri bijoloġiċi;

2.5 Żamma ta’ rekord tal-informazzjoni dwar il-familja bijoloġika;

2.6 Home Study Report;

2.7 Rekord tat-tranżazzjonijiet finanzjarji li jinvolvu persuni li jużaw is-servizzi tal-Aġenzija 

Akkreditata;

2.8 Rapporti dwar inċidenti;

2.9 Aċċess għar-rekords.
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3.0 SERVIZZI
3.1 Għajnuna lill-ġenituri bijoloġiċi fl-evalwazzjoni tal-alternattivi għall-adozzjoni;

3.2 Evalwazzjoni tal-applikazzjoni u l-eliġibbiltà tal-applikanti;

3.3 Taħriġ għall-applikanti ;

3.4 L-adattabilità tal-applikanti biex jagħmlu l-evalwazzjoni;

3.5 Tqabbil – adozzjonijiet lokali;

3.6 Appoġġ psiko-soċjali għall–persuni li jużaw is-servizzi;

3.7 Tfittxija tal-oriġini. 

4.0 STAFF
4.1 Politika dwar is-sorveljanza;

4.2 Grupp ta’ appoġġ;

4.3 Reklutaġġ;

4.4 Kuntratt tal-Impjieg;

4.5 Deskrizzjoni tax-xogħol;

4.6 Evalwazzjoni tal-prestazzjoni;

4.7 Taħriġ u żvilupp;

4.8 Laqgħat tal-istaff;

4.9 Ilmenti mill-istaff;

4.10 Proporzjoni ta’ staff;

4.11 Kodiċi ta’ etika għall-istaff.
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ANNESS 8: 
MATERJAL TA’ REFERENZA UTLI 

 Il-Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Protezzjoni tal-Ulied u Koperazzjoni f’Adozzjonijiet bejn Pajjiż u Ieħor 

(1993)

 L-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni, Att Nru IV tal-2008

 Il-Kodiċi Ċivili, Kap 16

 L-Att dwar l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali, Att Nru XV tal-2018

 Dwar dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, Att Nru XX tal-2018
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