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Il-familja hija l-bażi ta’ kull soċjetà, l-ambjent naturali illi minnu jintirtu l-valuri 
minn ġenerazzjoni għall-oħra. Kull familja għandha l-karrateristiċi tagħha, li 
tagħmilha distinta minn oħra. Id-definizzjoni ta’ familja llum hija wiesgħa, u 
iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar qed naraw eżempji differenti ta’ familja u anke 
trobbija ta’ tfal.

Bħala Stat jinteressana illi t-tfal kollha jingħataw prijorità, trobbija xierqa u 
pożittiva filwaqt illi jikbru f’imħabba, eżempju tajjeb, edukazzjoni u livell ta’ 
saħħa għolja. F’pajjiżna bħalissa għandna aktar minn 450 tifel u tifla illi jinsabu 
f’ħarsien alternattiv, u huwa d-dover tagħna li nagħtu ħajja normali u xierqa lil 
kull wieħed u waħda minnhom.

Fil-ġimgħat illi ġejjin se tibda topera bis-sħiħ il-Liġi tal-Protezzjoni tat-Tfal, 
Liġi illi se tagħti dimensjoni ġdida l-qasam tal-Ħarsien Alternattiv. Kollox idur 
mal-bżonnijiet individwali tat-tfal; kura u kustodja, l-għarfien edukattiv, sapport 
psikoloġiku u emozzjonali, fost oħrajn. Għalhekk dawn l-iStandards Soċjali 
Regolatorji se jikkumplimentaw din il-Liġi.
 
L-għan aħħari huwa li jkun żgurat illi tfal li jgħixu f’ħarsien alternattiv jirċievu 
l-aħjar ħarsien, ikollhom l-aħjar esperjenza possibbli u l-aħjar riżultati possibbli. 
Il-fatt illi se jkun hemm standards kemm għal servizzi residenzjali u oħrajn 
bbażati fl-uffiċċju, juri linji gwida ċara ta’ fejn iridu mmoru, fl-eventwalitajiet 
kollha illi jistgħu jinqalgħu.

Nappella biex il-persuni kollha involuti f’dan is-settur jaħdmu flimkien sabiex 
ikun hemm djalogu, kollaborazzjoni, u sinerġija bejn l-Awtoritajiet kollha 
involuti u niżguraw li kull tifel u tifla jibdew ħajjithom fuq nota pożittiva u jkunu 
preparati u lesti għall-sfidi kollha illi ġġib magħhom għall-ħajja.



KAP EŻEKUTTIV
AWTORITÀ 
TA’ STANDARDS  
TA’ ĦARSIEN SOĊJALI
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Kemm huwa importanti li kull persuna mhux teżisti imma tgħix ħajja ħolistika 
fejn ikollha l-opportunitajiet meħtieġa sabiex tilħaq l-aspirazzjonijiet tal-ħajja 
tagħha. Sa minn meta nkunu tfal u żgħażagħ, kull wieħed u waħda minna jibda 
jiżviluppa l-ħolma ta’ ħajtu. L-Awtoritajiet u l-professjonisti kollha għandhom 
jaħdmu flimkien b’għan wieħed; dak li jaraw li t-tfal u ż-żgħażagħ kollha 
jkollhom l-għajnuna meħtieġa sabiex mhux biss joħolmu x’jixtiequ fil-ħajja 
tagħhom iżda li dak il-ħolm ikun qed isir realtà. Dan huwa propju l-ispirtu li 
wieħed isib f’dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji li qed jiġu mnedija f’dan 
is-settur, li t-tfal u ż-żgħażagħ li jinsabu għal raġunijiet differenti f’ħarsien 
alternattiv ikunu jistgħu jiżviluppaw b’mod sħiħ il-ħolma ta’ ħajjithom kif ukoll 
l-aħjar interess tagħhom jiġi l-ewwel u qabel kollox. 

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 offruti mill-uffiċċju, kif ukoll servizzi residenzjali 
għal tfal u żgħażagħ li jinsabu f’ħarsien alternattiv. Tajjeb li ngħidu li l-aħħar 
sett ta’ Standards dwar dan is-settur ħareġ aktar minn ħdax-il sena ilu u 
għalhekk  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, ma’ diversi 
rappreżentanti tal-Knisja u NGOs, iżda f’ċentru ta’ din il-konsultazzjoni kien 
hemm il-konsultazzjoni sħiħa mat-tfal u ż-żgħażagħ. Dan l-eżerċizzju għen lill-
Awtorità tkun aktar qrib tat-tfal u ż-żgħażagħ li qed jirċievu dawn is-servizzi. 
Dan il-mudell kien kruċjali sabiex illum qed inniedu Standards li mhux biss 
qed jagħtu vuċi lit-tfal u liż-żgħażagħ, 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 tat-tfal u 
ż-żgħażagħ li qed jirċievu dawn is-servizzi.



Dawn l-iStandards qed iħarsu l-privatezza, id-dinjità, id-dritt għall-għażla, 
it-twettiq għall-potenzjal, u l-individwalità tat-tfal u ż-żgħażagħ. 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.
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IL-PRINĊIPJI LI FUQHOM HUMA BBAŻATI 
L-ISTANDARDS U L-LINJI GWIDA 

INTRODUZZJONI

L-għan għal dan is-sett ta’ Standards Soċjali Regolatorji hu li jkun żgurat li tfal li jgħixu 
f’ħarsien alternattiv jirċievu l-aħjar ħarsien possibbli, ikollhom l-aħjar esperjenza possibbli u 
l-aħjar riżultati possibbli. Dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji jistabbilixxu r-responsabbiltajiet 
tas-servizzi mogħtija fl-uffiċċju bħal aġenzija responsabbli għall-ħarsien tat-tfal li qed jgħixu 
f’Ħarsien Alternattiv. 

IL-PRINĊIPJI MĦADDNA 

Il-prinċipji gwida tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tat-Tfal (UNCRC) iservi 
bħala gwida għad-drittijiet kollha tat-tfal. Dawn l-iStandards huma bbażati fuq il-prinċipji 
bażiċi tal-UNCRC; 

Definizzjoni tat-Tifel/Tifla (Artiklu 1, CRC) – Il-Konvenzjoni tad-drittijiet tat-tfal tiddefinixxi 
“tifel/tifla” bħala persuna taħt l-età ta’ 18-il sena. L-għan ta’ dawn l-iStandards huwa li nħarsu 
l-aħjar interess tat-tfal kollha taħt it-18-il sena li jgħixu f’ħarsien alternattiv.  

Nondiskriminazzjoni (Artiklu 2, CRC) – Il-Konvenzzjoni tad-drittijiet tat-tfal tapplika għat-
tfal kollha, irrispettivament mill-etniċità, l-isfond tagħhom, ir-reliġjon u l-abbiltajiet. Għalhekk, 
b’dawn l-iStandards nixtiequ nħarsu t-tfal kollha f’ħarsien alternattiv u niżguraw li jiġu ttrattati 
tajjeb irrispettivament mid-differenzi tagħhom. 

Fl-aħjar interess tat-tfal (Artiklu 3, CRC) – Id-deċiżjonijiet kollha meħuda mill-adulti għat-tfal 
għandhom isiru fl-aħjar interess tat-tfal b’mod individwali. 
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Id-dritt għall-ħajja, sopravivenza u żvilupp (Artiklu 6, CRC) – It-tfal kollha għandhom id-dritt 
li jgħixu f’ambjent stabbli, sigur u mħares li jippromwovi l-aħjar interessi tagħhom u tiżviluppa 
l-potenzjal tagħhom.

Ir-Rispett għall-opinjoni tat-tfal (Artiklu 12, CRC) – L-opinjonijiet u l-emozzjonijiet tat-tfal 
għandhom ikunu rispettati u kkunsidrati f’kull ħin. Dan huwa partikolarment importanti meta 
l-adulti jieħdu deċiżjonijiet li ser jaffettwaw lit-tfal. 

RESPONSABBILTÀ

Fir-rigward tal-iStandards f’dawn il-Linji Gwida, ir-responsabbiltà tal-implimentazzjoni ta’ 
dawn l-iStandards, għandha tkun fuq l-Aġenzija.
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GLOSSARJU

“Aġenzija” tfisser dik l-aġenzija nazzjonali responsabbli sabiex fost l-oħrajn tħares 
il-benesseri tal-minuri, magħrufa wkoll bħala Aġenzija Appoġġ.

“Assessjar tas-saħħa” tfisser li t-tfal f’ħarsien alternattiv isirilhom assessjar tas-saħħa minn  
tim mediku mħarreġ fuq il-protezzjoni tat-tfal u dan għandu jwassal 
għall-pjan ħolistiku tas-saħħa tat-tfal li jinkorpora l-vuċi tagħhom. 

“Awtorità” tfisser l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali kif stabbilità 
permezz tal-artiklu 5 tal-Att dwar l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien 
Soċjali.

“Ħarsien alternattiv” tifisser it-tqegħid ta’ minuri taħt il-ħarsien ta’ persuna jew entità, li ma 
tkunx il-ġenitur tal-minuri, liema tqegħid ikun ġie ordnat mill-Qorti 
jew li huwa riżultat ta’ deċiżjoni amministrattiva, u t-terminu ta’ “carer 
alternattiv” għandu jinftiehem f’dan is-sens.

“Il-proċess tal-ħruġ 
mill-ħarsien”

tfisser l-proċess fejn iż-żgħażagħ jiġu ppreparati għall-ħajja 
indipendenti.

“Indikatur ta’ 
kwalità”

tfisser stqarrija li tistipula l-ħtiġijiet sabiex titwettaq il-konformità mal-
iStandard.

“Indikatur ta’ 
prestazzjoni”

tfisser deskrittur attiv ta’ dak li l-provdituri tas-servizz jeħtieġu li 
jagħmlu biex jassigura riżultati mis-servizz li jappoġjaw l-indikaturi tal-
kwalità.

“Maniġment” tfisser persuna li taġixxi f’isem il-provditur tas-servizz biex tipprovdi 
tmexxija lill-istaff u jissorveljaw u jikkontrollaw il-funzjonijiet tas-
servizzi offruti lit-tfal f’ħarsien alternattiv.
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“Permanenza li tkun 
relazzjonali, fiżika u 
legali”

tinkludi li l-minuri jħossu maħbub, protett, sikur u sostnut mal-persuni 
li jgħix magħhom, li jkun hemm stabbiltà fl-ambjent fiżiku fejn jgħix 
il-minuri u fil-konnessjonijiet tiegħu mal-komunità, kif ukoll dawk 
l-arranġamenti legali assoċjati mal-permanenza, speċjalment għal dak 
li jirrigwarda l-kura u l-kustodja.

“Persuna li tagħti 
ħarsien”

tfisser adult li jipprovdi ħarsien lit-tfal f’ħarsien tà familja jew f’ħarsien 
residenzjali.

 “Pjan ta’ ħarsien” tfisser pjan imfassal biex jippromwovi l-iżvilupp u l-benesseri tat-tfal.

“Reviżjoni tal-każ ta’ 
ħarsien”

tfisser reviżjoni fejn jiġi diskuss l-pjan ta’ ħarsien alternattiv tat-tfal u 
dak kollu li  jkun meħtieġ, fl-aħjar interess tat-tfal.

“Servizzi universali” tfisser servizzi tas-saħħa standard offruti mis-servizzi nazzjonali tas-
saħħa f’Malta.

“Staff” tfisser persuna mqabbda mill-provditur ta’ servizz fejn waħda mir-
responsabbiltajiet tagħha hi li tipprovdi appoġġ jew ħarsien lit-tfal, 
irrispettivament minn jekk, jew kif il-persuna tkun ikkumpensata.

“Tfal” tfisser persuni taħt it-tmintax-il sena. 

“Tim mediku” tfisser tim li jikkonsisti mill-inqas f’pedjatra u f’infermier ewlenin 
maħtura biex iħarsu t-tfal f’ħarsien alternattiv.

“UNCRC” tfisser il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal 
tal-1989.
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STANDARD 1:

IN-NEĊESSITÀ GĦAL ĦARSIEN ALTERNATTIV

STQARRIJA TAL-ISTANDARD: 

L-Aġenzija tassigura li t-tfal għandhom jibqgħu dejjem mal-familji tagħhom sakemm dan ma 
jkunx ta’ detriment għall-benesseri tagħhom.

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. L-Aġenzija għandha tipprovdi sapport lill-familji vulnerabbli li huma f’riskju li 
jitneħħewlhom it-tfal minn taħt il-ħarsien tagħhom. 

2. Il-ġenituri li jitneħħewlhom it-tfal minn taħt il-ħarsien tagħhom għandhom jingħataw 
sapport bil-għan li jtejjbu s-sitwazzjoni tagħom sabiex jerġgħu jiġu integrati mat-tfal 
tagħhom.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1 

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: L-aġenzija responsabbli għall-ħarsien tat-tfal għandha tipprovdi 
sapport lil familji vulnerabbli li huma f’riskju li jitneħħewlhom it-tfal minn taħt il-ħarsien 
tagħhom. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

1.1 Familji f’riskju għandhom ikunu megħjuna mis-servizzi relevanti. Il-bżonnijiet tagħhom 
għandhom ikunu indirizzati sabiex jiżguraw li t-tfal qed jgħixu f’ambjent adekwat. 

1.2 Persuni vulnerabbli żgħar li qed jistennew tarbija għandhom jingħataw għajnuna biex it-
tfal ma jkunux separati minn magħhom. 

1.3 Is-servizzi relevanti għandhom jorganizzaw programmi ta’ għajnuna fit-trobbija sabiex 
jippromwovu trobbija tajba. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2 

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-ġenituri li jitneħħewlhom it-tfal minn taħt il-ħarsien tagħhom 
għandhom jingħataw sapport bil-għan li jtejbu s-sitwazzjoni tagħhom u sabiex jerġgħu 
jiġu integrati mat-tfal tagħhom.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

2.1 Ġenituri li ġew isseparati minn ma’ wliedhom għandhom jingħataw għajnuna kontinwa 
sabiex itejbu s-sitwazzjoni ta’ ħajjithom u l-ħiliet tat-trobbija. 

2.2 Il-ġenituri għandhom ikunu megħjuna biex jesprimu dak li qed jikkonċernahom u biex 
jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet li jikkonċernaw ħajjithom u ħajjet uliedhom. 

2.3 Il-ġenituri għandhom ikunu megħjuna biex jibnu relazzjoni ta’ fiduċja mat-tfal tagħhom li 
qegħdin taħt ħarsien alternattiv. 

2.4 L-aġenzija responsabbli għall-ħarsien tat-tfal għandha tirrevedi b’mod regolari l-pjan ta’ 
ħarsien sabiex tassigura li għadu xieraq u meħtieġ. 
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STANDARD 2:

ID-DRITT GĦALL-PARTEĊIPAZZJONI 
FID-DEĊIŻJONIJIET

STQARRIJA TAL-ISTANDARD: 

It-tfal għandhom id-dritt jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet li jaffettwawlhom ħajjithom. 

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. It-tfal għandhom jingħataw is-setgħa sabiex jesprimu l-opinjonijiet, l-emozzjonijiet u dak li 
jikkonċernahom.  

2. It-tfal għandhom dejjem ikunu kkonsultati u mismugħa. 

3. It-tfal għandhom ikunu mħeġġa sabiex jesprimu ruħhom dwar dak li qed jikkonċernahom u 
jilmentaw dwaru.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1 

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: It-tfal għandhom jingħataw is-setgħa sabiex jesprimu l-opinjonijiet, 
l-emozzjonijiet u dak li jikkonċernahom.  

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

1.1 It-tfal għandhom jingħataw l-informazzjoni kollha neċessarja sabiex huma jkunu jistgħu 
jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet kollha li jaffetwawhom.

1.2 Meta jipparteċipaw fi proċedura legali, it-tfal għandhom jingħataw id-dritt biex ikunu 
akkumpanjati u ssapportjati minn adult ta’ fiduċja li huma jagħżlu u jkunu provduti 
b’informazzjoni dwar:

1.2.1 L-irwol tagħhom fis-smigħ; 

1.2.2 L-għajnuna li jistgħu jingħataw; 

1.2.3 Kif l-opinjonijiet tagħhom ser ikunu kkunsidrati.

1.3 It-tfal għandhom jingħataw l-għajnuna li għandhom bżonn biex jesprimu l-opinjoni 
tagħhom u dak li qed jikkonċernahom liberament f’dak kollu li qed jaffettwahom. 

1.4 It-tfal kollha għandhom ikollhom id-dritt għall-parteċipazzjoni mingħajr diskriminazzjoni.
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: It-tfal għandhom dejjem ikunu kkonsultati u mismugħa. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

2.1 It-tfal għandhom jingħataw l-informazzjoni kollha neċessarja meħtieġa biex ikunu jistgħu 
jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet li jikkonċernaw ħajjithom.

2.2 It-tfal għandhom id-dritt ta’ informazzjoni ċara u konsistenti dwar kull deċiżjoni meħuda 
li tikkonċerna ħajjithom. 

2.3 Kull deċiżjoni għandha tieħu f’konsiderazzjoni l-opinjoni tat-tfal.  

2.4 Tfal li għadhom żgħar ħafna u mhumiex kapaċi jesprimu l-opinjoni tagħhom verbalment 
għandhom jiġu mismugħa permezz ta’ rappreżentant. 

2.5 It-tfal għandhom jingħataw informazzjoni dwar jekk l-ideat, ix-xewqat u l-preferenzi 
tagħhom kinux ikkunsidrati fid-deċiżjoni meħuda. 

2.6 It-tfal għandhom ikunu provduti bi spjegazzjoni ċara dwar kif u għalfejn ittiħdet deċiżjoni 
partikolari. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.0 Indikatur ta’ Kwalità: It-tfal għandhom ikunu mħeġġa biex jesprimu ruħhom dwar dak li 
qed jikkonċernahom u jilmentaw dwaru. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

3.1 It-tfal għandhom jingħataw l-għajnuna neċessarja biex jesprimu dak li qed 
jikkonċernahom u jilmentaw.

3.2 Proċedura ta’ lmenti għandha tkun disponibbli għat-tfal kollha biex ikunu jistgħu 
jirraportaw b’mod sigur jew juru dak li qed jikkonċernahom. 

3.3 It-tfal għandhom jingħataw informazzjoni dwar kif ġew ittrattati l-ilmenti tagħhom u dak 
li kien qiegħed jikkonċernahom. 
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STANDARD 3:

IL-KWALITÀ TA’ ĦARSIEN

STQARRIJA TAL-ISTANDARD: 

It-tfal għandhom jiġu pprovduti ambjent stabbli mħares u protettiv waqt iż-żmien tagħhom 
f’ħarsien alternattiv. 

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. It-tqegħid tat-tfal f’ħarsien alternattiv għandu jsir b’dinjità u rispett. 

2. It-tqegħid tat-tfal għandu jaqbel mal-aħjar interessi tagħhom.  

3. Tfal f’ħarsien alternattiv għandhom id-dritt li jżommu relazzjoni stabbli ma’ ħuthom.

4. It-tfal għandhom jingħataw tqegħid permanenti.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: It-tqegħid tat-tfal f’ħarsien alternattiv għandu jsir b’dinjità u rispett. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

1.1 It-tfal għandhom jingħataw spjegazzjoni ċara dwar dak li jkun qiegħed jiġri, għaliex se 
jmorru f’ħarsien alternattiv u meta ser imorru fl-ambjent ta’ ħarsien ġdid. 

1.2 It-tfal għandhom ikunu involuti fl-għażla tal-ambjent ta’ ħarsien il-ġdid. 

1.3 It-tfal għandhom jingħataw l-informazzjoni b’lingwa li jifhmu u għandhom ukoll jingħataw 
iż-żmien biex jiddiskutu t-tqegħid tagħhom.  

1.4 It-tfal għandhom dejjem jiġu mismugħa speċjalment fi żmien ta’ inċertezza. 

1.5 Għandha tingħata għajnuna terapewtika lit-tfal li ser jitilqu mill-ambjent tal-familja 
tagħhom u jmorru f’ħarsien alternattiv. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: It-tqegħid tat-tfal għandu jaqbel mal-aħjar interessi tagħhom. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

2.1 Għandha tiġi kkunsidrata l-identità tat-tifel/tifla. 

2.2 It-tfal għandhom jingħataw dawk is-servizzi professjonali li jeħtieġu biex jintleħqu 
l-bżonnijiet tagħhom. 

2.3 L-adegwatezza tal-akkomodazzjoni ta’ ħarsien u l-ħarsien tat-tfal għandu jiġi revedut 
mill-inqas darba kull sitt xhur. 

2.4 It-tfal u l-ġenituri għandhom jingħataw informazzjoni dwar l-akkomodazzjoni ta’ ħarsien. 

2.5 Il-ġenituri għandhom jingħataw informazzjoni dwar l-akkomodazzjoni ta’ ħarsien tat-tfal 
tagħhom sakemm dan mhux ta’ detriment għall-beneseri tat-tfal. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.0 Indikatur ta’ Kwalità: Tfal f’ħarsien alternattiv għandhom id-dritt li jżommu relazzjoni ma’ 
ħuthom. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

3.1 L-aħwa għandhom jitqiegħdu flimkien sakemm li jgħixu flimkien mhuwiex fl-aħjar interess 
tagħhom. 

3.2 Jekk l-aħwa mhumiex jgħixu flimkien, it-tfal għandhom ikunu megħjuna biex jibqgħu 
f’kuntatt jekk ikun fl-aħjar interess tagħhom.

3.3 Meta l-aħwa ma jkunux qed jgħixu flimkien minħabba xi raġunijiet  partikolari, għandhom 
jingħataw għajnuna professjonali biex ikunu jistgħu jtejbu r-relazzjoni tagħhom. 

3.4 Meta r-relazzjoni tal-aħwa li mhumiex qed jgħixu flimkien titjieb għandu jinżamm 
f’konsiderazzjoni li jibdew jgħixu flimkien.
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 4

4.0 Indikatur ta’ Kwalità: It-tfal għandhom jingħataw tqegħid permanenti. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:  

4.1 It-tfal għandhom jingħataw ambjent ta’ ħarsien stabbli ladarba bidliet frekwenti jistgħu 
jkunu ta’ detriment għall-iżvilupp u l-abbiltà li jiffurmaw relazzjonijiet importanti. 

4.2 It-tfal għandhom jingħataw ambjent stabbli ladarba dan ser jgħinhom jiżviluppaw rabtiet 
stabbli bbażati fuq il-fiduċja mal-adulti li ser jieħdu ħsiebhom.  

4.3 It-tfal għandhom jingħataw tqegħid permanenti ladarba din tagħtihom sens ta’ sigurtà u 
appartenenza 
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STANDARD 4:

L-IPPJANAR TAL-ĦARSIEN

STQARRIJA TAL-ISTANDARD: 

It-tqegħid ta’ ħarsien tat-tfal għandha tkun iggwidata minn pjan ta’ ħarsien individwali. 

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. Pjan ta’ ħarsien individwali għandu jsir qabel mat-tfal jitqiegħdu f’ħarsien alternattiv. 

2. Il-pjan ta’ ħarsien għandu jiġi revedut mill-inqas darba kull sitt xhur. 

3. It-tfal għandhom jipparteċipaw fl-iżvilupp u r-reviżjoni tal-pjan ta’ ħarsien. 

4. It-tfal għandhom jiġu ppreparati għall-proċess biex jitilqu mill-ħarsien alternattiv.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: Pjan ta’ ħarsien individwali għandu jsir qabel mat-tfal jitqiegħdu 
f’ħarsien alternattiv. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

1.1 Għandu jiġi adottat approċċ multidixxiplinarju fl-iżvilupp tal-pjan ta’ ħarsien. 

1.2 Il-professjonisti u l-adulti kollha involuti fl-iżvilupp tal-pjan ta’ ħarsien għandhom iqisu lit-
tfal bħala ċ-ċentru ta’ kollox.  

1.3 Il-bżonnijiet tat-tfal għandhom ikunu assessjati sabiex jiġi żgurat li t-tfal ma jkunux 
f’riskju. 

1.4 L-għanijiet tat-tfal għandhom jiġu indirizzati tul il-pjan tal-ħarsien. 

1.5 Il-pjan ta’ ħarsien għandu jiddeskrivi (jinkludi): 

1.5.1 Il-bżonnijiet tas-saħħa tat-tfal;

1.5.2 Il-bżonnijiet fl-iżvilupp edukattiv;

1.5.3 Il-bżonnijiet emozzjonali; 

1.5.4 It-twemmin reliġjuż, l-oriġini tar-razza, kultura u l-isfond etniku;

1.5.5 Il-miżuri u l-passi li għandhom jittieħdu biex jiġu indirizzati l-bżonnijiet, l-iskopijiet, 
l-għanijiet u kapaċitajiet tat-tfal; 

1.5.6 Ix-xewqat u l-aspirazzjonijiet tat-tfal; 

1.5.7 Skopijiet tat-tfal għal perjodu qasir u għal perjodu fit-tul; 

1.5.8 Deċiżjonijiet mittieħda dwar l-arranġament tal-akkomodazzjoni tat-tfal; 

1.5.9 Deċiżjonijiet dwar il-kuntatt mal-ġenituri, l-aħwa u persuni oħra importanti fil-ħajja 
tat-tfal.
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-pjan ta’ ħarsien għandu jiġi revedut mill-inqas darba kull sitt xhur.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

2.1 Il-bżonnijiet tat-tfal li jkunu f’ħarsien jinbidlu regolarment għalhekk il-pjan ta’ ħarsien 
għandu jkun aġġornat mill-inqas darba kull sitt xhur waqt ir-reviżjoni tal-każ. 

2.2 L-effettività ta’ kull bidla li tkun saret waqt ir-reviżjoni preċedenti għandha tkun evalwata. 

2.3 Qabel kull evalwazzjoni t-tfal għandhom jingħataw iċ-ċans li jesprimu x-xewqat u 
l-emozzjonijiet tagħhom dwar dak kollu li għandu x’jaqsam mal-ħarsien tagħhom.

2.4 Il-kuntatt bejn it-tfal u l-ġenituri tagħhom u/jew persuni oħra importanti fil-ħajja tat-tfal 
għandhom ikunu evalwati.  

2.5 Jiġi assessjat u revedut kemm hi addattata l-akkomodazzjoni tat-tfal. 

2.6 Is-sitwazzjoni tal-ġenituri hija evalwata bl-għan li t-tfal jerġgħu jiġu integrati mal-ġenituri 
jekk ikun fl-aħjar interess tagħhom. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.0 Indikatur ta’ Kwalità: It-tfal jipparteċipaw fl-iżvilupp u reviżjoni tal-pjan ta’ ħarsien. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

3.1 It-tfal għandhom jingħataw l-għajnuna biex jifhmu r-rwol tagħhom fl-iżvilupp tal-pjan ta’ 
ħarsien u l-laqgħat ta’ evalwazzjoni. 

3.2 It-tfal għandu jkollhom l-istess opportunità bħall-adulti biex jitkellmu dwar il-laqgħat li 
jikkonċernaw il-pjan ta’ ħarsien tagħhom. 

3.3 It-tfal għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-laqgħat, u l-bżonnijiet u l-kumditajiet tagħhom 
għandhom jingħataw prijorità. 

3.4 Il-ġenituri għandhom ikunu involuti fl-iżvilupp tal-pjan ta’ ħarsien tat-tfal. 

3.5 It-tfal u l-ġenituri għandhom jingħataw kopja tal-pjan ta’ ħarsien.

3.6 Kull informazzjoni għandha tkun skont l-età, aċċessibli u f’format li jippreferu t-tfal. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 4

4.0 Indikatur ta’ Kwalità: It-tfal għandhom jiġu ppreparati għall-proċess biex jitilqu mill-
ħarsien alternattiv. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

4.1 It-tfal għandhom ikunu megħjuna fil-proċess biex jitilqu mill-ħarsien alternattiv sakemm 
jibdew l-adolexxenza.  

4.2 It-transizzjoni ta’ żagħżugħ għall-ħajja indipendenti għandha tkun ippjanata u 
implementata tajjeb.
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STANDARD 5:

IL-BŻONNIJIET TAS-SAĦĦA TAT-TFAL 
F’ĦARSIEN ALTERNATTIV

STQARRIJA TAL-ISTANDARD: 

Tfal li qegħdin f’ħarsien għandhom bżonnijiet ta’ kura ta’ saħħa speċifiċi u dawn għandhom 
ikunu indirizzati b’mod ħolistiku minn tim mediku mħarreġ.

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. Tfal f’ħarsien alternattiv, għandhom bżonn ta’ assessjar individwalizzat u komprensiv 
tal-bżonnijiet ta’ saħħithom, minbarra dak li hu offrut lilhom minn servizzi universali biex 
jimmassimizzaw il-potenzjal tagħhom. 

2. It-tfal għandhom jirċievu ħarsien addattat u effettiv li jissodisfa l-bżonnijiet ta’ saħħithom.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: Tfal f’ħarsien alternattiv, għandhom bżonn ta’ assessjar 
individwalizzat u komprensiv tal-bżonnijiet ta’ saħħithom, minbarra dak li hu offrut lilhom 
minn servizzi universali biex jimmassimizzaw il-potenzjal tagħhom. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

1.1 Tfal f’ħarsien alternattiv għandhom ikollhom assessjar ta’ saħħithom minn tim mediku 
imħarreġ fis-salvagwardja tat-tfal, li jwasslu għal pjanijiet ta’ saħħa ħolistiċi li jiġbru fihom 
il-ħsibijiet tat-tfal. 

1.2 Il-provditur tal-akkomodazzjoni għandu jiġi provdut bl-informazzjoni kollha disponibbli 
dwar il-kundizzjonijiet kollha ta’ saħħa tat-tfal fil-ħarsien sabiex it-trattament mediku 
neċessarju jiġi provdut b’mod adekwat u fil-ħin. 

1.3 It-tfal kollha li jidħlu fis-sistema ta’ ħarsien għandhom bżonn assessjar tas-saħħa fl-ewwel 
erba’ ġimgħat minn meta jidħlu f’ħarsien. 

1.4 Tfal taħt il-ħames snin għandhom jiġu assessjati darbtejn fis-sena.  

1.5 Tfal ’il fuq mill-ħames snin għandhom jiġu assessjati mill-inqas darba fis-sena.  

32

STANDARD 5: IL-BżONNIJIET TAS-SAĦĦA TAT-TFAL F’ĦARSIEN ALTERNATTIv 



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: It-tfal għandhom jirċievu ħarsien addattat u effettiv li jissodisfa 
l-bżonnijiet ta’ saħħithom. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI

2.1 Il-bżonnijiet ta’ saħħet it-tfal li qegħdin f’ħarsien li ma ntleħqux għandhom jiġu 
mmaniġġjati fi żmien tajjeb, biex it-tfal jilħqu l-potenzjal tagħhom. 

2.2 Il-promozzjoni tas-saħħa tat-tfal li qegħdin f’ħarsien, għandha tkun ċentrali għal kull 
laqgħa ma’ professjonisti tas-saħħa mħarrġa, dan jinkludi l-edukazzjoni dwar is-saħħa 
sesswali, eżerċizzju u ikel għas-saħħa u r-riskji ta’ użu ħażin ta’ sustanzi, skont l-età  
tat-tifel. 

2.3 It-tfal għandhom jifhmu l-istorja ta’ saħħithom għax din hija essenzjali biex jikbru 
b’saħħithom. Dan jinkludi li t-tfal jitilqu mis-sistema ta’ ħarsien, b’fehim ċar tal-istorja u 
l-bżonnijiet ta’ saħħithom.
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STANDARD 6:

L-EDUKAZZJONI, IT-TGAWDIJA, U L-KISBIET

STQARRIJA TAL-ISTANDARD: 

It-tfal għandhom ikollhom aċċess għal servizzi edukattivi u għandhom jingħataw l-opportunità 
li jipparteċipaw f’attivitajiet soċjali u ta’ rikreazzjoni tal-għażla tagħhom.

INDIKATUR TA’ KWALITÀ:

1. It-tfal għandhom ikunu mħeġġa u appoġġjati biex jidħlu fi programmi edukattivi biex 
jimmassimizzaw il-potenzjal tagħhom.



INDIKATUR TA’KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: It-tfal għandhom ikunu mħeġġa u appoġġjati biex jidħlu 
f’programmi edukattivi biex jimmassimizzaw il-potenzjal tagħhom. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

1.1 Tfal f’ħarsien għandhom jingħataw l-istess opportunitajiet edukattivi bħat-tfal l-oħra 
kollha. 

1.2 Għandu jsir assessjar edukattiv individwali biex ikunu identifikati l-bżonnijiet edukattivi 
tat-tfal b’mod individwali. 

1.3 Kull diffikultà fit-tagħlim għandha tiġi identifikata minn kmieni.  
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STANDARD 7:

RELAZZJONIJIET POŻITTIVI

STQARRIJA TAL-ISTANDARD: 

L-esperjenza ta’ relazzjonijiet siguri, sinjifikanti u stabbli hija kruċjali għas-saħħa u l-benesseri 
tat-tfal.

INDIKATUR TA’ KWALITÀ:

1. It-tfal għandhom ikunu mħeġġa u appoġġjati biex jiżviluppaw relazzjonijiet sinjifikanti 
u b’saħħithom. Permezz ta’ dawn ir-relazzjonijiet, it-tfal jiżviluppaw sens ta’ identità 
u appartenenza qawwija, kunfidenza fihom infushom, is-self-esteem tagħhom u jibnu 
konnessjonijiet siguri.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: It-tfal għandhom ikunu mħeġġa u appoġġjati biex jiżviluppaw 
relazzjonijiet sinjifikanti u b’saħħithom. Permezz ta’ dawn ir-relazzjonijiet it-tfal 
jiżviluppaw sens ta’ identità u appartenenza qawwija, kunfidenza fihom infushom,  
is-self-esteem tagħhom u jibnu konnessjonijiet siguri. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

1.1 It-tfal għandhom ikunu mħeġġa u appoġġjati biex iżommu kuntatt sigur u xieraq mal-
ġenituri, ħuthom u persuni oħra importanti f’ħajjithom.  

1.2 Il-kuntatt mal-ġenituri, l-aħwa u persuni oħra importanti fil-ħajja tat-tfal għandu jkun taħt 
superviżjoni sabiex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tat-tfal.  

1.3 It-tfal għandhom ikunu megħjuna jiżviluppaw relazzjonijiet b’saħħithom kemm ġewwa u 
barra mid-dar.

1.4 It-tfal għandhom ikunu megħjuna jiżviluppaw relazzjonijiet sinifikattivi ma’ min qed jieħu 
ħsiebhom ibbażati fuq fiduċja, għajnuna u gwida.
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STANDARD 8:

IMMANIĠĠJAR TA’ SERVIZZ TA’ KWALITÀ

STQARRIJA TAL-ISTANDARD: 

It-tfal għandhom jiġu pprovduti l-aħjar ħarsien possibbli li jilħaq il-bżonnijiet tagħhom u jtejjeb 
ir-riżultati ta’ ħajjithom.

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. It-tmexxija u l-immaniġġjar tas-servizzi offruti lit-tfal għandhom ikunu effettivi sabiex 
jiżguraw li t-tfal ikunu meqjusa bħala ċ-ċentru ta’ kollox b’ħarsien effettiv u sigur.  

2. Il-persuni li qed jagħtu ħarsien għandhom ikunu magħżula permezz ta’ pjan ta’ reklutaġġ 
trasparenti sabiex jiġi żgurat li t-tfal jingħataw l-aħjar ħarsien possibbli.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: It-tmexxija u l-mmaniġġjar tas-servizzi offruti lit-tfal għandhom 
ikunu effettivi sabiex jiżguraw li t-tfal ikunu meqjusa bħala ċ-ċentru ta’ kollox b’ħarsien 
effettiv u sigur.  

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

1.1 Il-maniġment għandu jiżviluppa manwal ta’ politiki u proċeduri bħala gwida prattika 
għall-istaff li jaħdem mat-tfal.

1.2 Il-maniġment għandu jieħu azzjoni sabiex ikun hemm konformità mal-iStandards Soċjali  
Regolatorji u r-rakkomandazzjonijiet ikunu implimentati. 

1.3 L-istaff għandu jifhem ir-regoli, il-politiki u l-iStandards għall-ħarsien u l-benesseri tat-tfal.

1.4 L-istaff għandu jifhem u jimplimenta l-manwal tal-politiki u l-proċeduri tad-dar 
residenzjali bl-għan li jissalvagwardja lit-tfal. 

1.5 L-istaff li jieħu ħsieb it-tfal għandu jingħata taħriġ kontinwu, flimkien ma’ żvilupp, 
superviżjoni u għajnuna biex jagħti l-aħjar ħarsien possibbli lit-tfal li qegħdin taħt ħarsien. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-persuni li qed jagħtu ħarsien għandhom ikunu magħżula permezz 
ta’ pjan ta’ reklutaġġ trasparenti sabiex jiġi żgurat li t-tfal jingħataw l-aħjar ħarsien 
possibbli. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

2.1 Il-maniġment għandu jassigura li l-istaff huwa magħżul u jingħata x-xogħol wara proċess 
ta’ reklutaġġ li jinkludi: 

2.1.1 Verifikazzjoni tal-identità;

2.1.2 Verifikazzjoni tal-kwalifiki;

2.1.3 Verifikazzjoni taċ-ċertifikat tal-kondotta;

2.1.4 Verifikazzjoni taċ-ċertifikat tal-protezzjoni tal-minuri;

2.1.5 Reġistrazzjoni f’reġistri professjonali u assoċjazzjonijiet professjonali fejn japplika;

2.1.6 Ċertifikazzjoni valida fl-immaniġġjar tal-ikel għall-istaff responsabbli mill-
immaniġġjar tal-ikel;

2.1.7 Ċertifikat validu tal-ewwel għajnuna;1

2.1.8 Ċertifikat tal-ewwel għajnuna fil-pedijatrija;

2.1.9 Ċertifikat validu fl-għajnuna tas-saħħa mentali. 

2.2 Għandu jkun hemm persuna kwalifikata li tgħati l-ewwel għajnuna u kaxxa tal-ewwel 
għajnuna mgħammra kif suppost f’kull ħin. 

2.3 Il-persuni li qed jagħtu l-ħarsien għandhom jingħataw l-opportunità li jipparteċipaw 
f’taħriġ professjonali b’mod kontinwu. 

1 Regolamenti dwar l-ewwel għajnuna fuq il-post tax-xogħol. Avviż Legali 11 tal-2002 kif emendat minn 
Avviż Legali 348 tal-2011. 
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STANDARD 8: IMMANIġġJAR TA’ SERvIzz TA’ KWALITÀ 





ANNESS I
MANWAL TA’ POLITIKI U PROĊEDURI 

Il-provditur tas-servizz għandu jiżviluppa politiki u proċeduri komprensivi li jkopru l-punti 
kollha tal-ħarsien alternattiv għat-tfal. Il-lista ta’ hawn taħt hija lista mhux eżawrijenti ta’ politiċi 
u proċeduri li għandhom ikunu inklużi fil-manwal.

1.0 POLITIKA TA’ PRIVATEZZA U 
KUNFIDENZJALITÀ

1.1 Jiġi infurmat it-tifel

1.2 Il-ħruġ ta’ informazzjoni 

1.3 Privatezza fid-dar 

1.4 Privatezza fil-kmamar tas-sodda

1.5 Kunfidenzjalità 

2.0 POLITIKA TA’ AMMISSJONI (DĦUL) 
2.1 Dħul ippjanat 

2.2 Mhux ippjanat (dħul ta’ emerġenza)

2.3 Id-dħul u l-protezzjoni tat-tifel 

2.4 Transizzjoni mingħajr diffikultà 

2.5 Reintegrazzjoni

3.0 POLITIKA TA’ INTERVENT F’KAŻ TA’ 
KRIŻI 

3.1 Inċidenti kritiċi

3.2 Protezzjoni tat-tfal 

4.0 POLITIKA DWAR KURA MEDIKA 

4.1 Immaniġġjar ta’ inċidenti

4.2 Korrimenti tal-ħaddiema

4.3 Amministrazzjoni ta’ mediċina

4.4 Ħażna ta’ mediċina

4.5 Rekords ta’ mediċina

4.6 Politika tal-ewwel għajnuna 

4.7 Attenzjoni medika

4.8 Immaniġjar ta’ sustanzi illeċiti 
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5.0 PROĊEDURI TA’ EMERĠENZA 

5.1 Immaniġġjar u evakwazzjoni 
ta’ emerġenza 

5.2 Immaniġġjar f’każ ta’ nar 

5.3 Emerġenza medika

6.0 POLITIKI DWAR L-ISTAFF  

6.1 L-imġiba tal-istaff

6.2 Il-kodiċi tal-ilbies

6.3 Proċeduri dixxiplinarji

6.4 Politika dwar l-istudenti

6.5 Ħaddiema volontarji 

6.6 Użu tat-teknoloġija

6.7 Tqassim tax-xogħol 

6.8 Immaniġjar tal-staff 

6.9 Superviżjoni 

7.0 POLITIKA DWAR L-IMMANIĠĠJAR 
TAL-IMĠIBA

7.1 Immaniġġjar f’każ ta’ mġiba agressiva 

7.2 Vizzju

7.3 Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol 

8.0 EVALWAZZJONI TAS-SERVIZZ 

8.1 Il-kwalità tal-ħarsien u s-sapport

8.2 Il-kwalità tal-ambjent 

8.3 Il-kwalità u l-istaff

8.4 Il-kwalità tal-immaniġġjar u tmexxija

8.5 Il-laqgħat tal-istaff u l-maniġment

8.6 Proċeduri dwar l-ilmenti

8.7 Ċaqliq tal-istaff
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ANNESS II
MATERJAL TA’ REFERENZA UTLI 

• L-Att dwar Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali Nru XV tal-2018. 

• L-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Alternattiv), KAP. 602. 

• Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tat-tfal, 1989. 

• Moving Forward: Implementing the ‘Guidelines for the alternative care of children’, Centre 
for excellence for looked after children in Scotland, 2012. 

• Securing children’s rights, Building a Europe for and with children, Council of Europe, 2013. 

• Alternative care in Emergencies toolkit, Save the children, 2013. 

• Guidelines for the Alternative Care of Children as retrieved from  
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/5416/pdf/5416.pdf
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