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Qegħdin ngħixu fi żmien illi rridu nibdlu n-normal tagħna.

Dak illi qabel kien normali, irid jinbidel jew isir b’iktar prekawzjonijiet. Il-Gvern 
għandu l-obbligu li jibni u jipprovdi qafas leġislattiv sabiex il-poplu jħossu 
sigur, f’ambjent protettiv. 

Iktar minn qabel, iridu nassiguraw li s-servizz soċjali li qed nagħtu, ikunu 
msejjsa fuq prinċipju kardinali; dak illi l-klijent jibqa’ ċ-ċentru tal-għajnuna 
mogħtija. Fl-istess waqt irridu nassiguraw illi kull min jagħmel użu minn xi 
servizz fil-komunità igawdi minn servizz ta’ livell għoli.

L-iStandards Soċjali Regolatorji se jkunu qed iservu ta’ linji gwida sabiex 
l-operaturi li joffru s-servizzi jimxu magħhom. Id-dmir tagħna huwa illi nagħtu 
direzzjoni lil dan is-settur iżda minn hemm għandu jkun l-obbligu ta’ kulħadd li 
jimxi ma’ dawn is-sett ta’ regolamenti.

Nemmen bis-sħiħ illi s-servizzi offruti fil-komunità għandhom ikunu ugwali 
għal kulħadd, irrelevanti mill-etniċità jew kull forma oħra ta’ diskriminazzjoni.

Għandna naraw illi s-servizzi li qed noffru ikollhom l-abilità li mhux biss jgħinu 
lill-klijenti fil-ħin, iżda illi jgħinhom jiżviluppaw ħiliet u abilitajiet li fil-passat 
ma kellhomx. B’dan il-mod inkunu qed inwettqu ġustizzja soċjali għaliex aħna 
nemmnu li kulħadd għandu dritt jitla’ tarġa ’l fuq.

Ilkoll flimkien jixirqilna ngħixu f’soċjetà msejjsa fuq valuri sodi ta’ solidarjetà u 
li tiddistingwina minn soċjetajiet oħrajn. Biex niksbu dan iridu nżommu katina 
waħda u nibqgħu reżiljenti għall-isfidi futuri li nistgħu niffaċjaw.   
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Is-suċċess tal-istess komunità jitkejjel bl-azzjonijiet ta’ empatija  
tal-istess membri
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Bħala regolatur tas-servizzi tal-ħarsien soċjali, l-Awtorità ta’ Standards ta’ 
Ħarsien Soċjali temmen b’mod metikoluż li l-provvista tas-servizzi indirizzati 
permezz tas-servizzi bbażati fil-komunità u servizzi ta’ involviment fis-soċjetà, 
tal-protezzjoni soċjali, l-aktar għall-persuni vulnerabbli biex jilħqu l-miri u 
l-ambizzjonijiet li għandhom f’ħajjithom b’mod komprensiv. 

Għalhekk, għall-ewwel darba f’Malta u wara proċess rigoruż ta’ riċerka u 
konsultazzjoni pubblika, l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali qed 
tniedi Standards Soċjali Regolatorji li jindirizzaw il-provvista tas-servizzi ta’ 
protezzjoni soċjali li jingħataw fuq livell ta’ komunità u ta’ involviment fis-
soċjetà. Għal dan il-għan, dawn l-iStandards jikkunsidraw il-prinċipji ta’ dinjità, 
privatezza, drittt għall-għażla, sigurtà, it-twettiq tal-potenzjal, ugwaljanza, 
individwalità u diversità skont il-filosofija u l-proċeduri tas-servizz u 
l-bżonnijiet ta’ kura li għandu kull individwu.
 
Bħala prattika, flimkien mal-linji gwida għall-professjonisti u l-maniġment 
li jaħdmu fil-provvista ta’ dawn is-servizzi, l-Awtorità qiegħda tniedi wkoll 
verżjoni eħfef għall-membri fil-komunità u l-qraba tagħhom sabiex nassiguraw 
li l-indikaturi ta’ kwalità li joħorġu minn dawn l-iStandards huma koerenti u 
komprensibbli. Barra minn hekk, dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji ġew 
diskussi u kkonsolidati mal-professjonisti u l-provdituri tas-servizz li attendew 
fil-Pjattaforma ta’ Kollaborazzjoni li tnediet għal dan is-settur sabiex ikunu 
assigurati djalogu u kollaborazzjoni kontinwi.

Għal dan il-għan, il-pubblikazzjoni ta’ dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji 
tikkonsolida l-isforzi kollha li saru biex jinħolqu servizzi bbażati fil-komunità 
u ta’ involviment fis-soċjetà effiċjenti u responabbli filwaqt li jassiguraw 
id-drittijiet, il-protezzjoni u t-tisħiħ tal-membri fil-komunità biex iwettqu 
l-potenzjal tagħhom. 
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INTRODUZZJONI GĦAL-LINJI GWIDA  

Dawn il-Linji Gwida jistabilixxu l-livell mistenni tas-servizz li għandu jingħata mill-provditur tas-
servizz skont il-provedimenti stipulati f’dawn l-iStandards u l-prinċipji ta’ żvilupp fil-komunità. 
Dawn jiggwidaw lill-provditur tas-servizz biex jieħu deċiżjonijiet relatati:

• man-numru adekwat ta’ servizzi ta’ outreach u oħrajn ibbażati fil-komunità;

• mal-għażla tal-ħaddiema, li għandhom ikunu adekwati u kompetenti biex jagħmlu x-xogħol 
fdat lilhom; u 

• mal-mod ta’ kif is-servizz għandu jitmexxa.

NOTIFIKA

F’dan id-dokument, membri fil-komunità jistgħu jkunu kemm individwi li jaċċessaw servizzi 
bbażati fil-komunità, bħal servizzi ta’ ħidma soċjali jew servizzi speċifiċi oħrajn li jiġu offruti 
minn ċentru, li jixtiequ jtejbu l-kwalità ta’ ħajjithom f’aspetti li huma jħossu li għandhom bżonn 
li jiġu megħjuna fihom kif ukoll individwi li sempliċement jixtiequ jipparteċipaw fi proġetti, 
inizzjattivi jew attivitajiet fil-komunità ġenerali.
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IL-PRINĊIPJI LI FUQHOM HUMA BBAŻATI 
L-ISTANDARDS U L-LINJI GWIDA

Dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji qed jiġu stabbiliti bil-fehim li kull min jagħmel użu minn 
dawn is-servizzi jkollu d-dritt għal ħarsien ta’ kwalità. Dan għandu jkun ibbażat fuq dawn il-
prinċipji bażiċi: dinjità, privatezza, dritt għal għażla, sigurtà, twettiq tal-potenzjal, ugwaljanza, 
individwalità u diversità. Madanakollu, dawn il-prinċipji għandhom jiġu mħarsa f’konformità 
mar-regoli u l-filosofija tas-servizz u l-bżonnijiet ta’ ħarsien ta’ kull individwu.

Dan ifisser li  l-individwi kollha għandhom:

• jiġu ttrattati b’rispett f’kull ħin;

• ikollhom relazzjonijiet sinifikanti;

• ikollhom il-privatezza u l-propjetà tagħhom rispettati;

• jgħixu ħajjithom mingħajr indħil bla bżonn;

• jagħmlu l-għażliet tagħhom;

• jiksbu informazzjoni fuq kull għażla disponibbli għalihom;

• iħossuhom siguri f’ambjent mingħajr abbużi u diskriminazzjonijiet;

• jilħqu l-għanijiet u jagħmlu użu sħiħ minn riżorsi disponibbli;

• jiġu ttrattati b’mod ugwali bħall-oħrajn irrispettivament mill-isfond etniku, lingwa, kultura, 
orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru, età, abbiltà u twemmin; 

• jiġu apprezzati; 

• jiżviluppaw l-abbiltajiet tagħhom; u

• jilmentaw b’mod responsabbli mingħajr ma jiġu intimidati u/jew diskriminati.
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GLOSSARJU

‘Awtorità’ tfisser l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali kif stabbilita 
permezz tal-artikolu 5 tal-Att dwar l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien 
Soċjali (Kap. 582).

‘Ċentru bbażat  
fil-komunità’

tfisser faċilità minn fejn jiġu offruti servizzi fil-komunità. Jingħata 
sapport minn numru ta’ staff u voluntiera li huma kompetenti u 
sorveljati biex jaqdu dmirhom b’mod professjonali. Dawn jaħdmu 
b’mod kollaborattiv sabiex membri fil-komunità jagħmlu użu sħiħ minn 
riżorsi u opportunitajiet disponibbli għalihom sabiex itejbu l-benesseri 
tagħhom skont il-prinċipji ta’ żvilupp fil-komunità.

‘Indikatur 
ta’ kwalità’

tfisser stqarrija li tistabilixxi r-rekwiżiti biex tinkiseb konformità ma’ 
standard.

‘Indikatur  
ta’ prestazzjoni’

tfisser deskrittur attiv ta’ x’għandhom jagħmlu l-provdituri ta’ servizz 
sabiex jassiguraw ir-riżultati tas-servizz li jsostnu l-indikaturi ta’ kwalità.

‘Maniġment’ tfisser persuna jew persuni li jaġixxu f’isem il-provditur tas-servizz biex 
jipprovdu tmexxija lill-istaff u jissorveljaw u jikkontrollaw il-funzjoni  
tas-servizzi offruti lill-membri fil-komunità. 
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‘Membri  
fil-komunità’

tfisser grupp ta’ persuni li jew ikunu jokkupaw spazju ġeografiku 
partikulari jew inkella jkunu jħaddnu karatteristiċi, interessi, esperjenzi 
jew sitwazzjonijiet komuni. Dan l-aħħar tip huma komunament msejħa 
bħala komunitajiet ta’ interess. Membri fil-komunità jistgħu jkunu 
kemm individwi li jaċċessaw servizzi bbażati fil-komunità, bħal servizzi 
ta’ ħidma soċjali jew servizzi speċifiċi oħrajn li jkunu offruti minn 
ċentru, li jixtiequ jtejbu l-kwalità ta’ ħajjithom f’aspetti li huma jħossu li 
għandhom bżonn li jiġu megħjuna fihom, jew individwi li sempliċement 
jixtiequ jipparteċipaw fi proġetti, inizzjattivi jew attivitajiet fil-komunità 
in ġenerali. Għalhekk, membri fil-komunità jistgħu jibbenefikaw 
mis-servizzi bbażati fil-komunità, jistgħu jkunu parteċipanti attivi 
f’avvenimenti fil-komunità u jistgħu wkoll ikunu provdituri ta’ servizzi. 
Fejn hu possibbli, għandha tissaħħaħ l-abbiltà tagħhom sabiex jgħixu 
ħajja iktar indipendenti. Meta jintuża t-terminu ‘individwi’  
fid-dokument, dan ikun qed jirreferi awtomatikament għall-membri  
fil-komunità.    

‘Persuna 
kompetenti’

tfisser persuna li għandha l-għarfien teoretiku u, jew prattiku u, jew 
esperjenza li jagħmluha kapaċi u, jew awtorizzata li timplimenta 
attivitajiet speċifiċi, skont il-leġislazzjoni nazzjonali, l-istandards jew  
id-direttivi maħruġin mill-awtoritajiet applikabbli.

‘Persuna 
responsabbli  
mis-sapport  
tal-individwi’

tfisser ħaddiem responsabbli li jikkoordina l-pjan t’azzjoni tal-individwi.
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‘Pjan personali  
ta’ sapport’

tfisser dokument li huwa bbażat fuq il-valutazzjoni ħolistika  
tal-individwi li jispeċifika kif il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet tal-individwi 
ser jintlaħqu. Dan jinkludi wkoll ir-riżorsi meħtieġa biex jiġi mwettaq 
dan il-pjan. Jekk servizzi jiġu mitluba minn familji bħala unità, il-pjan ta’ 
sapport ikun kumpilat b’mod li jirrifletti s-sitwazzjoni u l-esiġenzi  
tal-individwi kollha f’dik il-familja. 

‘Politiki u proċeduri’ tfisser dokumenti1 maħruġa mill-maniġment li jirregolaw kif is-servizz 
għandu jopera. 

‘Provditur  
tas-servizz’

tfisser persuna jew organizzazzjoni li tipprovdi sapport permezz ta’ 
firxa ta’ servizzi offruti lill-membri fil-komunità.

‘Rappreżentant 
indipendenti’

tfisser persuna li hija indipendenti minn kull aspett tas-servizz u 
minn kull aġenzija involuta fil-proviżżjoni tas-servizz, li taħdem 
f’isem il-persuna li tkun qed tirċievi s-servizz, jew fl-interessi tagħha. 
Ir-rappreżentant għandu jwettaq tali xogħol wara li jkun appuntat 
formalment biex jagħmel dan mill-membru fil-komunità li l-istess 
rappreżentant ikun qed jaġixxi f’ismu jew kif stipulat bil-liġi, bħal fil-każ 
tal-kustodja.

‘Servizzi bbażati  
fil-komunità’

tfisser firxa ta’ servizzi ta’ sapport offruti lil individwi, familji u gruppi 
fil-komunità li jistgħu jkunu qed iħabbtu wiċċhom ma’ sfidi f’ħajjithom, 
diffikultajiet jew sitwazzjonijiet illi jirrikjedu interventi ta’ sapport 
ġeneriku u, jew speċjalizzati minn provdituri ta’ servizzi fil-qasam  
tal-ħarsien soċjali.  

1 Referenza għal Anness IV – Manwal tal-Politiki u Proċeduri
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‘Servizzi ta’ 
Outreach’

tfisser servizzi żviluppati bl-għan li jiġu milħuqa ċittadini  
fil-komunità sabiex iħeġġuhom jidentifikaw il-bżonnijiet, il-potenzjal u 
xi limitazzjonijiet tagħhom. Riżorsi jkunu provduti lill-membri  
fil-komunità sabiex jaċċessaw servizzi u netwerks ta’ sapport 
disponibbli għalihom. Servizzi ta’ ‘outreach’ huma fundamentali 
speċjalment fost gruppi, familji u individwi emarġinati fil-komunità. 
Finalment, l-iktar interventi ta’ sapport xierqa jiġu provduti f’numru ta’ 
servizzi ġeneriċi u speċjalizzati.  Għal skopijiet ta’ dawn il-linji gwida, 
id-definizzjoni ta’ “servizzi ta’ outreach” għandha tikkonsisti biss kif 
deskritt hawn fuq.    

‘Servizzi ta’ sapport 
speċjalizzat’

tfisser servizzi li huma normalment meħtieġa minn individwi jew gruppi 
li jippreżentaw bżonnijiet kumplessi u li jistgħu jkunu f’riskju huma 
stess jew jistgħu jkunu ta’ riskju għal ħaddieħor. Servizzi speċjalizzati 
huma normalment rakommandati meta servizzi ġeneriċi jew interventi 
prinċipali ma jkunux suffiċjenti biex jindirizzaw il-bżonnijiet identifikati.  

‘Staff’ tfisser persuna mqabbda mill-provditur ta’ servizz, fejn waħda 
mir-responsabbiltajiet tagħha hija li tipprovdi sapport u ħarsien 
individwali jew fi grupp. Membri tal-istaff jistgħu jassumu wkoll 
dmirijiet amminstrattivi simultanjament mar-rwoli tagħhom ta’ ħarsien. 
Membri tal-istaff li jaħdmu fl-amministrattiv ta’ organizzazzjoni jew 
ċentru għandhom jissorveljaw l-ippjanar u l-implimentazzjoni ta’ 
pjanijiet u azzjonijiet organizzattivi u l-infurzar ta’ regoli u proċeduri. 
Għal skopijiet ta’ dawn il-linji gwida, id-definizzjoni ta’ staff għandha 
tikkonsisti biss kif deskritt hawn fuq.  

‘Tfal’ tfisser persuni taħt l-età ta’ tmintax (18)-il sena.
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‘Tim 
interidixxiplinarju’

tfisser tim magħmul minn numru ta’ professjonisti minn firxa ta’ 
dixxiplini li jaħdmu b’mod kollaborattiv biex jipprovdu ħarsien ħolistiku 
li jindirizza l-bżonnijiet tal-individwi li jirċievu s-servizz. It-tim jaħdem 
għal għan komuni, jikkondividi miri u responsabbiltajiet komuni u 
jimmobilizza r-riżorsi sabiex jintlaħaq l-irwol tiegħu.  

‘Valutazzjoni 
ħolistika’

tfisser il-proċess li permezz tiegħu l-istaff jidentifika l-ħtiġijiet u 
l-aspirazzjonijiet tal-membri fil-komunità li għandhom x’jaqsmu 
mal-ħarsien tas-saħħa, ħarsien personali, emozzjonali, spiritwali u 
psikoloġiku, il-protezzjoni u n-netwerking soċjali, sapport lill-familja u 
liema servizzi għandhom jingħataw biex jissodisfaw dawn il-ħtiġijiet u 
l-aspirazzjonijiet.

‘Voluntiera’ tfisser persuni li jgħinu fil-firxa t’attivitajiet sabiex joffru sapport lil 
persuni oħra mingħajr ma jkunu remunerati għax-xogħol li jagħmlu. 
Ir-relazzjoni bejn il-voluntiera u l-organizzazzjoni li fiha jkunu qed 
jagħmlu l-volontarjat għandha tipproduċi benefiċċji reċiproċi. 

‘Żvilupp  
tal-komunità’

tfisser sforz kollettiv mill-membri fil-komunità sabiex jinfluwenzaw  
it-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod attiv u fejn hu possibbli jieħdu 
deċiżjonijiet huma stess sabiex jippromwovu l-iżvilupp integrali 
tagħhom permezz ta’ parteċipazzjoni demokratika. Il-proċess jinvolvi 
ħidma mal-persuni, iktar milli ħidma għall-membri fil-komunità, sabiex 
jiġu identifikati l-ħiliet u l-bżonnijiet tagħhom sabiex ikunu ssaportjati 
biex jiżviluppaw netwerks u jaqsmu l-esperjenzi u l-għarfien, fi spirtu 
ta’ rispett lejn membri u gruppi oħra. Dan għandu jiġi sostnut  
bl-organizzazzjoni, l-edukazzjoni, it-tisħiħ u l-mobiltà tal-individwi 
fil-komunitajiet bl-għan li jkun mħeġġeġ l-żvilupp sostenibbli, 
l-opportunitajiet ekonomiċi, id-drittijiet, l-ugwaljanza u l-ġustizzja 
soċjali.
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STANDARD 1:

INTERVENTI TA’ SAPPORT PERSONALIZZATI

STQARRIJA TAL-ISTANDARD:

Dan l-iStandard jippromwovi drittijiet li jassiguraw li s-servizz provdut għandu jkun ġust, 
trasparenti u komprensiv biex ikun jista’ jindirizza l-bżonnijiet li jinbidlu. Għandu jiġi żviluppat 
pjan personali ta’ sapport li jqiegħed lill-individwi fiċ-ċentru tas-servizz wara li ssir valutazzjoni 
ħolistika ta’ kull membru fil-komunità li jitlob is-servizzi.

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. Il-provditur tas-servizz għandu jissalvagwardja d-dritt tal-membri fil-komunità li jingħataw 
aċċess għal servizzi ta’ kwalità b’mod faċli u ġust biex jissaħħaħ l-iżvilupp fil-komunità. 

2. Il-provditur tas-servizz għandu jidħol fi ftehim bil-miktub mal-membri fil-komunità li 
jixtiequ jirċievu xi servizz, li jispjega t-termini u l-kundizzjonijiet sabiex ikun provdut l-istess 
servizz. 

3. Membri fil-komunità għandhom jidentifikaw u jiddiskutu l-aspetti ta’ ħajjithom li jħossu li 
għandhom bżonn għajnuna fihom u l-istaff għandu jipprovdi s-sapport meħtieġ bħala parti 
minn proċess ta’ ppjanar rigoruż.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1 

1.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Il-provditur tas-servizz għandu jissalvagwardja d-dritt tal-membri 
fil-komunità li jingħataw aċċess għal servizzi ta’ kwalità b’mod faċli u ġust biex jissaħħaħ 
l-iżvilupp fil-komunità. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

1.1 Ikun hemm biżżejjed għarfien fuq is-servizz provdut permezz ta’ servizzi ta’ ‘outreach’, 
midja u komunikazzjoni ma’ entitajiet oħrajn. 

1.2 Jekk is-servizz ta’ ‘outreach’ huwa parti mill-proviżjoni tas-servizz, għandhom isiru sforzi 
biex jitwessa l-ispazju ġeografiku sabiex is-servizz ikun aktar aċċessibli speċjalment għal 
dawk il-persuni l-iżjed vulnerabbli. 

1.3 Għandhom jiġu esplorati strateġiji alternattivi ta’ interventi biex jiġi assigurat li dawk 
l-iżjed vulnerabbli qed jiġu milħuqa. 

1.4 Relazzjonijiet ma’ organizzazzjonijiet fil-komunità li huma ta’ valur fundamentali fejn 
jidħol il-ksib ta’ informazzjoni fuq gruppi differenti fis-soċjetà, speċjalment biex jingħelbu 
l-problemi ta’ faqar u esklużjoni soċjali għandhom jiġu miżmuma u mrawma. 

1.5 L-ambjent minn fejn is-servizzi qed jiġu offruti għandu jkun inklussiv, informali u mhux 
kliniku fejn sistemi mhux burokratiċi u li jqiegħdu lill-individwu fiċ-ċentru jiġu adottati u 
huma aċċessibbli għal kulħadd. 

1.6 F’każ fejn tinħtieġ azzjoni immedjata, minħabba vulnerabbilità serja għandha tingħata 
assistenza fil-pront u mingħajr dewmien.

1.7 Għandha tingħata attenzjoni lill-persuni li huma identifikati li għandhom livell ta’ riskju 
għoli u huma vulnerabbli, b’mod speċjali tfal u anzjani.  
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1.8 Il-kriterji ta’ dħul fis-servizz għandhom ikunu definiti ċari fil-manwal ta’ politiki u 
proċeduri u jkunu aċċessibbli f’formati li kapaċi jinftehmu minn membri tal-komunità.

1.9 Ikun hemm proċeduri ġusti, trasparenti u mhux diskriminatorji bħala parti mill-proċess 
ta’ assessjar u allokazzjoni tal-każijiet. Każijiet li jingħataw prijorità għandhom ikunu 
ġustifikati.

1.10 F’każ li jkun hemm lista ta’ stennija, din għandha tiġi mmaniġġjata b’mod tajjeb, ġust u bi 
kriterji definiti fuq kif din tista’ tiġi indirizzata fi żmien qasir. 

1.11 Riferimenti u proċessi ta’ assessjar għandhom isiru mingħajr dewmien żejjed biex jiġi 
evitat li membri fil-komunità jitqiegħdu f’riskju żejjed. 

1.12 Matul il-proċess ta’ dħul fis-servizz, isiru spezzjonijiet biex jiġi identifikat jekk l-individwi 
humiex qed jirċievu servizzi oħrajn, bħal servizzi terapewtiċi, residenzjali jew fil-komunità, 
f’dak il-perjodu stess jew inkella dawk li rċivew fil-passat sabiex l-allokazzjoni tas-servizzi 
titjieb u l-assistenza neċessarja tiġi provduta. 

1.13 Il-mod kif tingħata handover dwar l-individwi, kemm meta wieħed jirċievi riferiment u 
anki meta riferiment jgħaddi għand aġenziji oħra, għandu jsir f’konformità mal-Att dwar 
il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data2. 

1.14 Għandhom isiru sforzi biex jiġi żgurat li t-tranżizzjoni bejn servizz u ieħor issir kif suppost 
u ma toħloqx riskji żejda lill-membri fil-komunità. 

1.15 Għandu jingħata rikonoxximent meta s-servizz jiġi mitlub u s-sors tar-referenza għandu 
jkun infurmat dwar l-ipproċessar tal-applikazzjoni. 

1.16 Għandha ssir valutazzjoni minn persuna kompetenti sabiex tingħata prijorità fil-proviżjoni 
tas-servizz skont l-urġenza u sabiex isir tqassim ta’ riżorsi u faċilitajiet b’tali mod li jiġu 
mmassimizzati l-benefiċċji. 

2 Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 586 tal-Liġijiet ta’ Malta) u Regolamenti Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data (EU) 2016/679
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1.17 Il-maniġment għandu jikkontribwixxi għat-titjib tas-servizz billi jidentifika tendenzi, 
potenzjal, limitazzjonijiet u restrizzjonijiet fl-aċċess għas-servizzi u għandu jikkommetti 
biex janalizza r-riżultati li qed jinkisbu filwaqt li jipproponi soluzzjonijiet li jindirizzaw 
bżonnijiet speċifiċi fi spazji differenti. 

1.18 Valutazzjonijiet għandhom isiru b’sensitività lejn l-età, identità tal-ġeneru, l-espressjoni 
tal-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali, sess, reliġjon, etniċità, lingwa u abbiltajiet fiżiċi, 
mentali, intellettwali, sensorjali u soċjali.

1.19 Il-proviżjoni tas-servizz iddur madwar l-iżvilupp ta’ ħiliet, b’hekk tiffoka fuq it-tisħiħ  
tal-abbiltajiet u reżiljenza tal-persuna u tipprovdi sapport biex dawn jitjiebu.

1.20 Persuna m’għandhiex tiġi diskriminata milli terġa’ tidħol fis-servizz jekk m’hemmx raġuni 
plawżibbli li titlob mod ieħor.
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2 

2.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Il-provditur tas-servizz għandu jidħol fi ftehim bil-miktub  
mal-membri fil-komunità li jixtiequ jirċievu xi servizz, li jispjega t-termini u 
l-kundizzjonijiet tas-servizz provdut. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

2.1 Malli jiġu aċċettati fis-servizz, membri fil-komunità, jew ir-rappreżentanti tagħhom, 
għandhom ikunu involuti bis-sħiħ biex jiżviluppaw id-dettalji tal-ftehim tas-servizz.

2.2 Membri fil-komunità, jew ir-rappreżentanti tagħhom, għandhom jingħataw kopja datata 
tal-ftehim tas-servizz f’format li huma jistgħu jifhmu. 

2.3 Membri fil-komunità għandhom jingħataw sapport biex jifhmu l-provedimenti fil-ftehim. 

2.4 Membri fil-komunità, jew ir-rappreżentanti tagħhom, kif ukoll il-provdituri tas-servizz 
kollha jiffirmaw dan il-ftehim.  

2.5 Membri fil-komunità għandhom jagħtu l-kunsens tagħhom għal numru ta’ provedimenti 
stipulati fil-ftehim. 

2.6 Il-ftehim tas-servizz (kemm l-ewwel wieħed u oħrajn aġġornati) għandhom jispeċifikaw 
it-termini u kundizzjonijiet3 tas-servizz li għandhom jidħlu fis-seħħ skont it-tip ta’ servizz 
offrut. Il-livell ta’ dettall u t-tul tal-ftehim tas-servizz huma determinati mit-tip tas-servizz 
li qed jiġi użat.   

2.7 Il-ftehim tas-servizz għandu jiġi rivedut meta jkun hemm deċiżjonijiet fuq il-pjan 
personali ta’ sapport li jistgħu jirrikjedu bidliet fil-ftehim tas-servizz jew f’każ li jkun 
hemm xi talba mingħand il-membri fil-komunità jew ir-rappreżentanti tagħhom.  

3 Irreferi għal Anness II: Il-Ftehim tas-Servizz
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2.8 Is-servizz għandu jiġi terminat jew estiż b’kollaborazzjoni mal-membri fil-komunità skont 
il-ħtiġijiet u l-aspettativi tagħhom.

2.9 Il-benesseri tal-membri fil-komunità, tal-familjari u persuni sinifikanti għalihom,  
tal-istaff, il-maniġment u ta’ individwi oħra li qed jagħmlu użu mis-servizz għandhom jiġu 
assigurati f’kull ħin meta jittieħdu deċiżjonijiet dwar terminazzjoni jew estensjoni  
tas-servizz. 

2.10 Is-servizz għandu jkollu politiki u proċeduri4 li huma aċċessibbli faċilment u miktuba b’tali 
mod li jkunu miftehma faċilment mill-membri fil-komunità.

2.11 L-istaff għandu jaqra, jispjega u jgħin lill-membri fil-komunità biex jifhmu l-politiki u 
proċeduri tas-servizz. 

4  Irreferi għal Anness IV: Manwal tal-Politiki u Proċeduri
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.0 Indikatur ta’ kwalità: Membri fil-komunità għandhom jidentifikaw u jiddiskutu l-aspetti 
ta’ ħajjithom li jħossu li għandhom jingħataw għajnuna fihom u l-istaff għandu jipprovdi 
s-sapport meħtieġ bħala parti minn proċess ta’ ppjanar rigoruż.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li: 

3.1 L-ippjanar tas-servizz għandu jkun stabbilit fuq il-prinċipju li l-membri fil-komunità 
għandhom id-dritt li jingħataw kontroll sħiħ ta’ ħajjithom, jekk ikunu kapaċi jagħmlu dan. 
Jista’ jiġi appuntat rappreżentant indipendenti biex jipprovdi sapport f’sitwazzjonijiet 
meta dawn ma jkunux jistgħu jikkontrollaw ħajjithom kif mixtieq.  

3.2 Għandha tinġabar informazzjoni relevanti dwar membri fil-komunità permezz ta’ 
komunikazzjoni effettiva mal-istess individwi, persuni sinifikanti għalihom, persuni jaħdmu 
magħhom jew ir-rappreżentanti tagħhom. L-informazzjoni għandha tinġabar fuq diversi 
aspetti tal-ħajja tal-persuna, inkluż:

3.2.1 It-tagħlim u l-iżvilupp ta’ ħiliet ġodda u żvilupp ta’ ħiliet eżistenti;

3.2.2 Il-possibiltà t’aċċess għal servizzi esterni bħal opportunitajiet ta’ edukazzjoni, taħriġ 
u xogħol biex jiżdiedu prospettivi ta’ xogħol;

3.2.3 Identifikazzjoni ta’ netwerks ta’ sapport li jitqiesu importanti għall-individwi sabiex 
isiru iktar attivi fil-komunità; u 

3.2.4 Informazzjoni dwar membri tal-familja u ħbieb li għandha tiddetermina l-kapaċità 
ta’ dawn in-nies biex jagħtu l-għajnuna li hemm bżonn.
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3.3 Membri fil-komunità flimkien mal-istaff għandhom ifasslu miri biex jgħinuhom jaħdmu fuq 
materji li huma stess jixtiequ jindirizzaw, filwaqt li jidentifikaw l-aħjar mezzi ta’ sapport 
biex dawn jiġu milħuqa. Dan għandu jsir bħala parti minn pjan personalizzat  
għall-individwu5.  

3.4 Il-pjan personali ta’ sapport għandu jirrifletti l-ambizzjonijiet, l-għażliet, il-bżonnijiet, 
l-abbiltajiet u r-responsabbiltajiet tal-persuna. 

3.5 Membri fil-komunità jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom jifhmu l-pjan, li għandu 
jkun aċċessibbli għalihom meta jkollhom bżonn u jingħataw kopja ta’ dan id-dokument 
jekk jitolbu dan.

3.6 L-individwi għandhom jiffirmaw kemm il-kopja oriġinali kif ukoll emendi li jsiru fil-pjan.  

3.7 Bl-għajnuna u kordinazzjoni ta’ tim interdixxiplinarju, meta hemm bżonn, il-pjan stabbilit 
għandu jiġi użat biex jiddetermina jekk il-ħtiġijiet humiex jiġu milħuqa, jekk jeżistux 
xi nuqqasijiet fis-servizz u x’azzjoni għandha tittieħed sabiex dawn in-nuqqasijiet jiġu 
indirizzati. 

3.8 Membri tal-istaff li jaħdmu f’servizzi bbażati fil-komunità jew programmi ta’ outreach 
għandhom jadottaw metodi proattivi li jippermettu monitoraġġ ta’ każijiet individwali  
bil-għan li jsostnu l-effett tal-interventi applikati. 

3.9 L-individwi għandhom jikkommettu ruħhom sabiex jaħdmu fuq il-pjan maqbul u l-istaff 
għandu jgħinhom biex jagħmlu dan.  

3.10 Membri fil-komunità flimkien mal-istaff, u l-maniġment jekk ikun neċessarju, għandhom 
jirrevedu l-pjan personali ta’ sapport biex jiddiskutu l-progress li jkun sar. Il-frekwenza ta’ 
dawn l-interventi tiddependi fuq il-ħtiġijiet distinti tal-individwi. 

3.11 L-istaff u l-maniġment għandhom jiġġustifikaw u jispjegaw kwalunkwe deċiżjonijiet 
meħuda li jistgħu jbiddlu il-pjan personali ta’ sapport wara li jkunu involvew lil membri  
fil-komunità u għarfu l-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet tagħhom filwaqt li jgħinuhom jifhmu 
kif dawn id-deċiżjonijiet se jaffettwawlhom ħajjithom. 

5 Irreferi għal Anness III: Pjan Personali ta’ Sapport
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STANDARD 2:

DRITTIJIET U TISĦIĦ TAL-MEMBRI FIL-KOMUNITÀ

STQARRIJA TAL-ISTANDARD:

Dan l-iStandard jippromwovi drittijiet li jassiguraw li l-membri fil-komunità għandhom ikunu 
garantiti ħarsien ħolistiku, rispettuż u dinjituż bil-għan li jiġu ssalvagwardjati l-ġustizzja soċjali 
u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, kif ukoll ir-reżiljenza u l-benesseri tagħhom.

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li kwalunkwe informazzjoni tkun mogħtija fil-ħin, 
b’mod sħiħ u fil-format li l-membri fil-komunità jistgħu jifhmu, mingħajr il-bżonn li huma 
jħossuhom obbligati biex jagħtu xi ħaġa lura għax ikunu kisbu xi informazzjoni. 

2. Membri fil-komunità għandhom jingħataw is-sapport neċessarju sabiex jeżerċitaw  
id-drittijiet tagħhom u jassumu r-responsabbiltajiet tagħhom.   

3. Il-provditur tas-servizz għandu jippromwovi parteċipazzjoni attiva tal-membri fil-komunità 
u jħeġġiġhom sabiex jagħmlu l-għażliet personali tagħhom u jilħqu l-potenzjal kollu 
tagħhom. 

4. Il-provditur tas-servizz għandu jkun konxju tal-ħtiġijiet tad-dieta tal-membri fil-komunità u 
l-għażliet tagħhom tal-ikel, jekk l-ikel jkun offrut fiċ-ċentru bbażat fil-komunità.  

5. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li t-tfal huma pprovduti b’servizzi adattati skont 
l-età u jkunu kkonsultati sabiex jiġu pprovduti l-aħjar sapport.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li kwalunkwe informazzjoni 
tkun mogħtija fil-ħin, b’mod sħiħ u fil-format li l-membri fil-komunità jistgħu jifhmu, 
mingħajr il-bżonn li huma jħossuhom obbligati biex jagħtu xi ħaġa lura għax ikunu kisbu 
xi informazzjoni. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

1.1 Għandha tingħata biżżejjed informazzjoni dwar aspetti ġenerali tas-servizz6.

1.2 L-individwi għandhom jingħataw informazzjoni dwar l-għażliet u s-servizzi kollha 
disponibbli għalihom li jinkludu servizzi fil-komunità, residenzjali u terapewtiċi, filwaqt li 
jiġu assistiti biex jagħmlu l-kuntatti neċessarji jekk dan jiġi mitlub.   

1.3 Kwalunkwe informazzjoni li tiġi mitluba tingħata f’format li jinftiehem minn min qed 
jirċiviha u jingħata s-sapport meħtieġ meta tiġi mitluba assistenza. 

1.4 Jekk iċ-ċentru fil-komunità joffri servizzi ta’ għajnuna għall-familja bħal ħidma soċjali, 
counselling u programmi edukattivi, l-individwi li qed ifittxu l-għajnuna għandhom ikunu 
infurmati dwar dan u għandhom ikunu assistiti jekk jintalab xi wieħed minn dawn  
is-servizzi. 

6 Irreferi għal Anness I: Informazzjoni dwar is-Servizz
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Membri fil-komunità għandhom jingħataw is-sapport neċessarju 
sabiex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u jassumu r-responsabbiltajiet tagħhom.   

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

2.1 It-talenti u l-aspirazzjonijiet tal-individwi għandhom jiġu magħrufa u rispettati. 

2.2 Il-persuna responsabbli mis-sapport tal-individwi għandha tkun disponibbli u għandha 
tassigura illi jkun hemm biżżejjed ħin allokat għal kull laqgħa mal-individwi.

2.3 Membri fil-komunità għandhom ħin raġonevoli biex jikkunsidraw l-għażliet, jieħdu 
deċiżjonijiet u jesprimu dak li jħossu. 

2.4 Jekk l-individwi jitolbu bidla fil-persuna resposabbli mis-sapport tagħhom  dawn 
għandhom jiġu megħjuna jiddiskutu ma’ persuni awtorizzati l-possibiltà li jsir dan. 
Tingħata għajnuna biex jifhmu fatturi li jistgħu jillimitaw din l-għażla. 

2.5 Kwalunkwe bżonnijiet relatati mal-lingwa, kultura jew komunikazzjoni tal-membri  
fil-komunità jiġu identifikati u jsiru arranġamenti biex jiġu indirizzati dawn il-bżonnijiet 
meta jkun possibbli. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.0 Indikatur ta’ Kwalità:  Il-provditur tas-servizz għandu jippromwovi parteċipazzjoni attiva 
tal-membri fil-komunità u jħeġġiġhom sabiex jagħmlu l-għażliet personali tagħhom u 
jilħqu l-potenzjal kollu tagħhom. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

3.1 Jekk l-individwi għandhom rappreżentant indipendenti, f’każ li dawn ma jkunux jistgħu 
jesprimu lilhom infushom, l-istaff għandu jisma’ dak li għandu jgħid ir-rappreżentant 
f’isem l-individwi daqslikieku qed jesprimu l-opinjoni tagħhom huma personalment. 

3.2 Membri fil-komunità għandhom jingħataw l-opportunità li jużaw servizzi ta’ pariri, jekk 
huma jitolbu dan u għandhom mezzi finanzjarji biex jagħmlu dan, kif ukoll li jaħtru 
persuna indipendenti li tgħinhom jaċċessaw id-drittijiet tagħhom, jiksbu informazzjoni li 
jixtiequ kif ukoll biex isemmgħu leħinhom.

3.3 Membri fil-komunità li jagħmlu parti minn lobby groups bl-intenzjoni li jinfluwenzaw 
sistemi politiċi u soċjali għandhom jiġu rispettati u ma jiġux diskriminati minħabba 
l-opinjoni tagħhom. 

3.4 Membri fil-komunità għandhom jingħataw l-opportunità li jkunu ċittadini indipendenti li 
jibqgħu involuti fi ħdan il-komunità tagħhom b’mod attiv billi jiġu offruti informazzjoni 
u sapport biex jaċċessaw u jibbenefikaw minn opportunitajiet ta’ xogħol, taħriġ u 
divertiment, fost l-oħrajn. 

3.5 Id-diversità għandha tiġi meqjusa bħala opportunità aktar milli theddida u għalhekk 
differenzi individwali għandhom jiġu mifhuma u rispettati sabiex jiġi mrawwem ambjent 
iktar inklussiv u attiv.  
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3.6 Jiġi mrawwem ambjent koproduttiv fejn il-kontribut kemm tal-istaff, voluntiera kif ukoll 
tal-membri fil-komunità huwa mħeġġeġ meta jiġu organizzati servizzi sabiex titjieb 
l-aċċessibilità u relevanza għal dawn il-persuni li jużaw dawn is-servizzi. 

3.7 Membri fil-komunità għandhom jitqiesu bħala kontributuri potenzjali fl-iżvilupp  
tal-komunità u għalhekk għandhom isiru sforzi biex jiġi identifikat l-għarfien tagħhom  
kif ukoll il-potenzjal u l-pariri li huma għandhom.

3.8 L-għajnuna neċessarja tingħata lill-membri fil-komunità sabiex ikunu jistgħu jikkontrollaw 
ħajjithom u jaqdu l-bżonnijiet tagħhom kemm jista’ jkun waħedhom sakemm dan ma 
jkunx ta’ detriment għalihom. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 4

4.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jkun konxju tal-ħtiġijiet tad-dieta 
tal-membri fil-komunità u l-għażliet tagħhom tal-ikel, jekk l-ikel ikun offrut fiċ-ċentru 
bbażat fil-komunità.  

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

4.1 L-ikel għandu jkun nutrizzjonalment bilanċjat u ppreparat b’mod li jirrispetta l-etniċità u 
r-reliġjon tal-membri fil-komunità. 

4.2 L-ikel għandu jiġi preparat b’mod iġeniku u ppreżentat tajjeb. 

4.3 L-ikel għandu jiġi preparat u merfugħ f’postijiet li huma rreġistrati mal-Kummissjoni 
dwar is-Sikurezza tal-Ikel u f’konformità ma’ regolamenti oħra li jikkonċernaw is-saħħa 
pubblika. 

4.4 Staff li jipprepara, isajjar u jservi l-ikel għandu jkollu ċertifikat validu fl-immaniġġjar  
tal-ikel.
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 5

5.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li t-tfal huma pprovduti 
b’servizzi adattati skont l-età u jiġu kkonsultati sabiex ikunu pprovduti bl-aħjar sapport. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

5.1 Sapport li jingħata lill-familji jew servizzi relatati għandhom jakkomodaw lit-tfal u jkunu 
sensittivi u jindirizzaw il-bżonnijiet tagħhom.

5.2 Staff li jaħdem mat-tfal għandu jkun kompetenti li jagħmel dan u jaddotta attitudnijiet 
xierqa f’kull ħin.

5.3 L-ambjent fiżiku għandu jkun adattat għat-tfal u jkun post pjaċevoli fejn it-tfal iħossuhom 
komdi.

5.4 Għandhom isiru sforzi sabiex jiġu allokati servizzi b’mod xieraq billi ssir konsultazzjoni 
ma’ tfal u persuni importanti għalihom dwar l-aħjar għażla bejn jekk jipparteċipawx 
f’attivitajiet ġenerali jew li jkun hemm konnessjoni ma’ programmi iktar speċjalizzati. 

5.5 Il-kunsens tal-ġenitur/i jew il-kustodju (jew ir-rappreżentant indipendenti) għandu jiġi 
mitlub kull darba li t-tfal se jirċievu xi servizz jew se jipparteċipaw f’xi attività.    

5.6 L-interessi, xewqat, opinjonijiet u aspettativi tat-tfal għandhom ikunu rikonoxxuti u 
rispettati.

5.7 Għandu jingħata s-sapport neċessarju sabiex is-servizzi jkunu iktar atrezzati  
għall-bżonnijiet tat-tfal. Fejn possibli, isiru l-adattamenti li jkun hemm bżonn fis-servizz.

5.8 Il-formoli ta’ kunsens li hemm bżonn, kemm dawk inklużi fil-ftehim tas-servizz kif ukoll 
oħrajn li jiġu mitluba tul is-servizz għandhom ikunu ffirmati kif mitluba mill-ġenituri jew 
il-kustodju legali. 
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5.9 It-tfal għandhom ikunu inkoraġġuti biex jikkontribwixxu fl-ippjanar u l- organizzazzjoni 
t’attivitajiet li huma adattati skont l-età tagħhom u li huma jistgħu jipparteċipaw fihom 
b’mod attiv fil-livell tal-komunità lokali. 

5.10 Tfal għandhom ukoll jiġu mħeġġa biex jipparteċipaw fil-volontarjat illi huwa adattat skont 
l-età u l-abbiltajiet tagħhom u li ma jikkawżax riskji potenzjali. 

5.11 It-tfal m’għandhomx ikunu sfurzati jipparteċipaw f’servizz fil-komunità kontra x-xewqat 
tagħhom u għalhekk l-opinjoni tagħhom tiġi rikonoxxuta u rispettata jekk dan hu fl-aħjar 
interess tagħhom. Madanakollu tiġi spjegata lilhom l-importanza tal-parteċipazzjoni 
tagħhom.   
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STANDARD 3:

SAĦĦA U SIGURTÀ

STQARRIJA TAL-ISTANDARD:

Dan l-iStandard jippromwovi drittijiet li jassiguraw li l-provditur tas-servizz jippromwovi 
sistemi li jiggarantixxu s-saħħa u s-sigurtà tal-istaff kollu u tal-membri fil-komunità bl-għan 
aħħari li jissaħħu b’mod ġenerali l-esperjenza u l-benesseri tagħhom. 

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. L-ambjent minn fejn għandhom ikunu pprovduti s-servizzi għandu jkun jilqgħek, sigur, 
aċċessibbli u ħieles minn riskji mhux mixtieqa.

2. Il-provditur tas-servizz għandu jippromwovi sistemi li jissalvagwardjaw il-privatezza  
tal-istaff kollu u tal-membri fil-komunità li jużaw is-servizz.

3. Il-provditur tas-servizz għandu jieħu ħsieb b’mod effettiv u fil-ħin, kull darba li l-membri  
fil-komunità jew ir-rappreżentanti tagħhom, juru tħassib jew iressqu xi lment.

4. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-kundizzjoni u l-bżonnijiet tas-saħħa tal-membri 
fil-komunità huma magħrufa sew mill-maniġment u l-istaff, jekk dan jista’ jaffettwa b’xi 
mod is-servizz offrut. 



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità:  L-ambjent minn fejn għandhom ikunu pprovduti s-servizz għandu 
jkun jilqgħek, sigur, aċċessibbli u ħieles minn riskji mhux mixtieqa.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

1.1 Il-post u l-istruttura taċ-ċentru fil-komunità għandhom jirriflettu l-objettivi tas-servizz.

1.2 Iċ-ċentru fil-komunità għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd7.

1.3 L-istaff kollu, il-maniġment u l-membri fil-komunità għandhom jiġu mogħtija struzzjonijiet 
dwar proċeduri t’emerġenza u kulħadd għandu jifhem x’għandu jagħmel f’dawn  
is-sitwazzjonijiet. 

1.4 Pjanijiet t’evakwazzjoni f’każ ta’ emerġenza għandhom ikunu esebiti fejn jidhru ċari 
flimkien ma’ sinjali li jindikaw ħruġ t’emerġenza u assembly points f’partijiet magħżula  
fil-binja. 

1.5 Iċ-ċentru fil-komunità għandu jitmexxa b’mod li jipproteġi lill-individwi minn kull riskju 
evitabbli u ħsara, inkluż ħsara fiżika u infezzjoni. 

1.6 Il-post għandu jinżamm nadif, iġeniku u mingħajr irwejjaħ u ħsejjes offensivi. 

1.7 Is-servizz għandu jkun konformi mal-liġi8 relevanti sabiex tiġi evitata u kkontrollata l-firxa 
ta’ infezzjoni. 

7 Iċ-ċentru għandu jkun konformi mar-regoli tal-bini kif maħruġa mill-Awtorità tal-Ippjanar u 
l-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità. 

8 Att dwar is-Saħħa Pubblika (Kap. 465 tal-Liġijiet ta’ Malta)
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1.8 L-użu ta’ kameras, inkluż CCTV, għandu jkun ristrett għal spazji tad-dħul, passaġġi, liftijiet 
u turġien u għal raġunijiet ta’ sigurtà biss kif rikjest fir-Regolamenti Ġenerali dwar il-
Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data. 

1.9 Jekk trasport huwa provdut bħala parti mis-servizz, għandu jkun hemm politiki u 
proċeduri ċari li jassiguraw li individwi li qed jużaw it-trasport ikunu siguri matul il-vjaġġ. 

1.10 Jekk ikunu ser isiru xi tibdiliet fiċ-ċentru fil-komunità, l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien 
Soċjali għandha tiġi infurmata b’effett immedjat.

1.11 Ċertifikati, rapporti u dokumenti oħra li jikkonfermaw li s-servizz jimxi mal-leġislazzjonijiet 
u proċeduri relevanti bħar-reġistrazzjoni tas-servizz mal-awtorità għandhom jiġu 
mpoġġija f’post fejn huwa faċli biex jarawhom l-individwi kollha li qed jużaw is-servizz u 
kull min jidħol fil-binja. 

1.12 Jekk ħaddiema mill-awtorità jeħtieġu lill-membri fil-komunità biex jieħdu sehem fl-
ispezzjoni tas-servizz li qed jirċievu, huma għandhom jiġu mogħtija l-opportunità li 
jagħmlu dan u jiddeċiedu jekk jipparteċipawx jew le. 

1.13 Għandhom jiġu identifikati u implimentati l-iżjed interventi ta’ sapport xierqa f’każ li jkun 
hemm kundizzjonijiet legali li b’xi mod jew ieħor jillimitaw id-drittijiet tal-membri fil-
komunità. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jippromwovi sistemi li 
jissalvagwardjaw il-privatezza tal-istaff kollu u tal-membri fil-komunità li jużaw is-servizz. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

2.1 Il-maniġment u l-istaff għandhom jissalvagwardjaw lill-individwi billi jidentifikaw fatturi li 
jistgħu jqanqlu sitwazzjonijiet ta’ riskju filwaqt li jidentifikaw soluzzjonijiet u azzjonijiet li 
jistgħu jnaqqsu l-probabbiltà ta’ riskju jew li jerġa’ jitfaċċa xi riskju li diġà kien hemm. 

2.2 Membri fil-komunità għandhom ikunu involuti fl-evalwazzjoni tar-riskju tagħhom. Huma 
jkunu responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom u huma mistennija li jikkontribwixxu  
għas-saħħa u s-sigurtà tagħhom u dik ta’ ħaddieħor. 

2.3 L-istaff għandu jiddokumenta kull aċċident jew inċident inkluż episodji fejn ikun hemm 
bżonn kontroll ta’ mġiba diffiċli. 

2.4 Fejn hemm bżonn, għandhom isiru adattamenti fis-servizz biex jiġu protetti s-saħħa u 
s-sigurtà tal-membri fil-komunità u ta’ nies oħra. 

2.5 F’każ ta’ mġiba diffiċli jew sitwazzjoni vjolenti, l-istaff għandu juża kura restrittiva biss 
jekk interventi oħra jkunu fallew, għall-inqas ħin possibbli u skont kif inhu stipulat fil-liġi.  

2.6 Kull inċident jew aċċident għandu jkun dokumentat, irrappurtat lill-maniġment u 
investigat kif suppost mill-maniġment u, jekk hemm bżonn u skont kif inhu mitlub mil-liġi, 
minn awtoritajiet oħra relevanti. 

2.7 Qraba, rappreżentanti jew persuni oħra għandhom jiġu infurmati b’inċidenti jew aċċidenti 
bil-kunsens tal-membri fil-komunità involuti jew jekk dan ikun rikjest li jsir legalment. 
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2.8 L-istaff għandu jkun kommess li jiżgura li ċ-ċentru fil-komunità huwa ħieles minn ibbuljar, 
fastidju u kull forma oħra ta’ abbuż biex ikun hemm sigurtà fiżika u emozzjonali għal kull 
min jattendi ċ-ċentru. 

2.9 Membri fil-komunità m’għandhomx ikunu diskriminati fuq bażi ta’ sess, orjentazzjoni 
sesswali, età, razza/oriġini etnika, reliġjon/twemmin, identità tal-ġeneru, espressjonijiet 
tal-ġeneru, karatteristiċi sesswali, lingwa, responsabbiltajiet familjari, stat ta’ saħħa 
mentali jew abbiltajiet fiżiċi, intellettwali, sensorjali jew soċjali. Allegazzjonijiet ta’ 
diskriminazzjoni għandhom jiġu investigati b’mod sħiħ skont proċeduri stabbiliti. 

2.10 Jekk l-imġiba tal-membri fil-komunità tkun ta’ sfida għall-prinċipji tas-servizz, dawn 
għandhom jiġu provduti għajnuna professjonali wara li jiġu assessjati kif hemm bżonn 
skont il-proċeduri u r-regoli tas-servizz. 

2.11 L-istaff għandu jinforma lil dawn l-individwi dwar servizzi oħra li jistgħu jgħinuhom  
fl-eventwalità li jkunu mitluba jieqfu jużaw is-servizz minħabba r-regoli u l-proċeduri  
tas-servizz.

2.12 Membri fil-komunità għandhom jiġu mħeġġa jipparteċipaw f’evalwazzjonijiet regolari 
dwar is-servizz biex jiġi assigurat li dan jibqa’ f’konformità mal-bżonnijiet tagħhom minn 
żmien għal żmien.    
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jieħu ħsieb b’mod effettiv u fil-ħin, 
kull darba li l-membri fil-komunità jew ir-rappreżentanti tagħhom, juru tħassib jew iressqu 
xi lment.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

3.1 Membri fil-komunità għandhom ikunu jistgħu jiddiskutu kull tħassib li jista’ jkollhom ma’ xi 
ħadd mill-istaff, maniġment jew awtorità ogħla, f’ħin xieraq, b’mod kunfidenzjali, fil-privat 
u mingħajr biża’ li jiġu intimidati. 

3.2 Membri fil-komunità għandhom ikunu infurmati dwar kif għandhom iressqu kummenti  
lill-provditur tas-servizz jew entità oħra dwar is-servizz li qed jiġi provdut. 

3.3 Il-maniġment għandu jikkunsidra kull tħassib u ilmenti li jressqu l-membri fil-komunità jew 
persuni oħra u jinforma lil min ikun ressaq l-ilment bil-proċeduri u r-riżultat  
tal-investigazzjoni kif ukoll bl-azzjoni li tkun se tittieħed.     
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 4

4.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li l-kundizzjoni u 
l-bżonnijiet tas-saħħa tal-membri fil-komunità huma magħrufa sew mill-maniġment u 
l-istaff jekk dan jista’ jaffettwa b’xi mod is-servizz offrut. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI: 

Il-provditur tas-servizz jassigura li: 

4.1 Membri fil-komunità jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom jagħtu informazzjoni 
adekwata dwar xi kundizzjoni ta’ saħħa u/ jew medika, allerġiji u mediċini u/ jew 
medikazzjoni lill-istaff u l-maniġment jekk dan ikun ta’ bżonn li jiġi magħruf sabiex  
il-benesseri tal-individwi jiġu mħarsa kull ħin. 

4.2 Is-servizz għandu jkollu politiki u proċeduri9 ċari dwar il-preparazzjoni, l-amministrazzjoni 
u l-immaniġġjar tal-mediċina u medikazzjoni jekk dawn għandhom bżonn jiġu 
amministrati fil-ħin tas-servizz. 

4.3 Il-maniġment għandu jimxi b’konformità ma’ regolamenti relevanti meta jiġi biex iżomm 
u jarmi b’mod sigur mediċina, medikazzjoni u supplimenti jekk dawn għandhom bżonn 
jiġu amministrati fil-ħin tas-servizz. 

4.4 F’każ li l-individwi ma jħossuhomx tajjeb  u jħossu li għandhom bżonn xi servizzi ta’ 
saħħa, l-istaff għandu jikkuntattja lil persuni adattati u/jew awtoritajiet kif stipulat  
fil-ftehim tas-servizz.

4.5 L-ismijiet, l-obbligi, ir-responsabbiltajiet u l-awtorità ta’ kull persuna involuta fil-proċess 
tal-immaniġġjar tal-mediċina jew medikazzjoni għandhom jiġu dokumentati b’mod ċar. 
Membri fil-komunità għandhom ikunu jafu min għandu aċċess għall-mediċini u min jista’ 
jagħtihomlhom. 

9 Irreferi għal Anness IV: Manwal tal-Politiki u Proċeduri

35

STANDARD 3:  SAĦĦA U SIGURTÀ 



4.6 Kull mediċina li tingħata għandha tkun preskritta mit-tabib u użata biss mill-individwu li 
tkun ġiet preskritta għalih. 

4.7 Il-persuni li jippreparaw u jagħtu l-mediċina huma kompetenti u awtorizzati biex jagħmlu 
dan. 

4.8 L-amministrazzjoni tal-mediċina hija dokumentata fuq karta tat-trattament. 
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STANDARD 4:

L-IMMANIĠĠJAR TAD-DATA U T-TQASSIM  
TAL-INFORMAZZJONI

STQARRIJA TAL-ISTANDARD:

Dan l-iStandard jippromwovi drittijiet li jassiguraw li l-provditur tas-servizz għandu 
jikkonforma mal-miżuri tal-protezzjoni tad-data meta jiġi biex juża, jipproċessa, iżomm u 
jqassam informazzjoni kunfidenzjali dwar membri fil-komunità. 

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. Il-provditur tas-servizz għandu jżomm rekord ta’ dokumentazzjoni importanti u 
informazzjoni oħra relevanti li għandha x’taqsam mal-membri fil-komunità b’konformità 
mal-liġijiet10 u regolamenti rispettivi. 

2. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li jżomm b’mod sigur u jqassam l-informazzjoni 
dwar membri fil-komunità skont il-liġijiet u r-regolamenti rispettivi.

10 Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 586 tal-Liġijiet ta’ Malta) u Regolamenti Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data (EU) 2016/679



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jżomm rekord ta’ dokumentazzjoni 
importanti u informazzjoni oħra relevanti li għandha x’taqsam mal-membri fil-komunità 
b’konformità mal-liġijiet11 u regolamenti rispettivi. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

1.1 Membri fil-komunità għandhom id-dritt għall-informazzjoni personali dwarhom skont  
ir-Regolamenti Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, jekk jagħmlu talba bil-miktub. 

1.2 Membri fil-komunità għandhom ikunu infurmati mill-bidu għalfejn tiġi mitluba 
informazzjoni personali dwarhom u kif din hija maħsuba li tiġi użata. Dan huwa spjegat 
b’termini sempliċi u b’mod miftuħ fil-ftehim tas-servizz fejn hemm ukoll referenza għal 
formoli ta’ kunsens relevanti. 

1.3 Kwalunkwe informazzjoni personali dwar membri fil-komunità tiġi pproċessata skont  
il-Liġi dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data.

1.4 Informazzjoni personali dwar membri fil-komunità tiġi mitluba u użata biss għall-iskop 
biex jingħata s-servizz u għalhekk tinġabar biss informazzjoni personali li hija relevanti.

1.5 L-istaff ikun konxju meta għandu jistaqsi għal ċertu informazzjoni u kemm-il darba din 
għandha tintalab.

1.6 Informazzjoni personali dwar membri fil-komunità kif ukoll dwar l-istaff għandha tkun 
valida għalhekk għandha tiġi riveduta kif suppost u miżmuma aġġornata minn żmien 
għal żmien. 

11 Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 586 tal-Liġijiet ta’ Malta) u Regolamenti Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data (EU) 2016/679
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura li jżomm b’mod sigur u 
jqassam l-informazzjoni dwar membri fil-komunità skont il-liġijiet12 rispettivi u r-regoli. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

2.1 L-istaff u l-maniġment għandhom ikunu kapaċi jħarsu regolamenti ġenerali dwar  
il-protezzjoni tad-data billi jippreżentaw politiki, miżuri u strateġiji ta’ konformità relevanti 
bħala parti mill-politika dwar il-kunfidenzjalità.

2.2 Kull informazzjoni kunfidenzjali dwar l-individwi u familji li qed jużaw is-servizz tinżamm 
b’mod sigur u titqassam ma’ oħrajn bil-permess ta’ dawn l-individwi konċernati u kif 
stabbilit fil-ftehim tas-servizz, sakemm m’hemmx kundizzjonijiet legali li jirrikjedu mod 
ieħor. 

2.3 L-istaff għandu jinforma l-membri fil-komunità meta u għaliex informazzjoni partikolari 
ma tistax tinżamm kunfidenzjali u min għandu d-drittijiet ta’ aċċess skont il-politiki u 
l-proċeduri tas-servizz.

2.4 Sabiex tkun sigura l-protezzjoni tad-data kontra aċċess, telf u ħsara mhix awtorizzata kif 
ukoll immaniġġjar mhux xieraq, tiġi appuntata persuna kompetenti, normalment uffiċjal 
imħarreġ dwar il-protezzjoni tad-data, biex tagħti struzzjonijiet lill-istaff kollu inkluż 
regolamenti u konsegwenzi f’każ ta’ ksur tar-regoli.

2.5 Is-servizz għandu jkollu politika dwar iż-żamma ta’ informazzjoni li tispeċifika perjodi ta’ 
żamma għal tipi differenti ta’ data biex jiġi evitat li informazzjoni personali li m’għadhiex 
ta’ użu tibqa’ miżmuma bla bżonn. 

2.6 Membri fil-komunità li qed jużaw is-servizz jifhmu u jirrispettaw il-limiti ta’ kunfidenzjalità.

12 Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 586 tal-Liġijiet ta’ Malta) u Regolamenti Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data (EU) 2016/679
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STANDARD 5:

KOLLABORAZZJONI MA’ ENTITAJIET VARJI 
U RELAZZJONIJIET ESTERNI

STQARRIJA TAL-ISTANDARD:

Dan l-iStandard jippromwovi drittijiet li jassiguraw li l-provditur tas-servizz għandu jħeġġeġ 
lill-membri fil-komunità biex jibqgħu involuti b’mod sinjifikanti f’attivitajiet u inizzjattivi  
fil-komunità kif ukoll iżommu relazzjonijiet importanti għalihom, jekk dan ma jkunx ta’ periklu 
għall-individwi, filwaqt li tkun assigurata l-kollaborazzjoni ma’ entitajiet esterni sabiex jiġi 
assigurat tisħib iktar effettiv u koerenti. 

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. Il-provditur tas-servizz għandu jikkomunika ma’ persuni qrib tal-membri fil-komunità li 
jkunu qed jużaw is-servizz u jżommu dan il-kuntatt, jekk dan ma jkunx ta’ periklu  
għall-istess individwi. 

2. Il-provditur tas-servizz għandu jikkollabora ma’ terzi persuni, inklużi professjonisti u 
entitajiet ta’ sapport, sabiex itejjeb il-ħarsien u l-benesseri tal-membri fil-komunità u 
l-familji li qed jużaw is-servizz, kif ukoll biex titjieb il-kwalità ta’ ħajja fil-komunità.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jikkomunika ma’ persuni qrib  
tal-membri fil-komunità li jkunu qed jużaw is-servizz u jżommu dan il-kuntatt, jekk dan 
ma jkunx ta’ periklu għall-istess individwi. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

1.1 L-istaff u l-maniġment għandhom jidentifikaw l-ambjenti differenti li joperaw fihom 
membri fil-komunità u għandhom ifittxu li jakkwistaw l-informazzjoni neċessarja biex 
jifhmu aħjar il-kuntesti preżenti. 

1.2 Is-servizz għandu jsaħħaħ l-opportunità biex membri fil-komunità u familji jiżviluppaw 
ħbiberiji u jagħmlu kuntatti ma’ persuni oħra biex jiġi evitat ir-riskju li jiġu soċjalment 
iżolati. 

1.3 L-istaff u l-maniġment għandhom ikunu kapaċi jagħrfu r-relazzjoni li teżisti bejn 
membri fil-komunità u l-familji tagħhom jew persuni oħra sinifikanti għalihom sabiex 
jiġi determinat jekk dawn tal-aħħar humiex kapaċi jikkontribwixxu fl-għoti ta’ sapport 
informali u/jew formali għall-istess membri. 

1.4 Familji u persuni importanti għall-membri fil-komunità għandhom ikunu rispettati u 
provduti bl-għajnuna neċessarja biex tiġi msaħħa l-kwalità tal-ħajja tagħhom.

1.5 Familji u persuni sinifikanti għall-membri fil-komunità għandhom jingħataw sapport 
sabiex jistabilixxu sħubiji utli ma’ professjonisti u servizzi relevanti sabiex dawn jaħdmu 
għall-benefiċċju tal-istess membri. 

1.6 Ħidma soċjali fil-komunità u t-terapija lill-familji, jekk dawn jiġu offruti bħala parti  
mis-servizz, għandhom jipprovdu l-gwida neċessarja lill-familji biex jiżviluppaw ħiliet 
biex ifasslu ħajjithom aħjar. Dan għandu jsir biex jitnaqqas ir-riskju tal-povertà, esklużjoni 
soċjali u kriżi u biex ikunu jistgħu jimxu ’l quddiem f’sitwazzjonijiet varji.   
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1.7 L-istaff għandu jirrikonoxxi l-opinjonijiet tal-membri tal-familja, rappreżentanti  u nies 
oħra qrib tal-individwi li qed ifittxu sapport, jagħraf l-aspettattivi tagħhom tas-servizz u 
jipprovdi informazzjoni fuq kif ser jiġu indirizzati tħassib jew kummenti. 

1.8 Jekk ikun legalment permess u neċessarju, familji u persuni oħra sinifikanti li jinkludu 
netwerks ta’ sapport u kuntatti utli, għandhom jiġu involuti fit-teħid ta’ deċiżjonijiet 
permezz ta’ interazzjoni u kollaborazzjoni ma’ persuni jew entitajiet li jistgħu joffru 
sapport.

1.9 Netwerks li membri fil-komunità u familji jagħmlu parti minnhom għandhom jiġu 
identifikati u sostnuti jekk dan ikun fl-aħjar interess ta’ dawn l-individwi. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jikkollabora ma’ terzi persuni, inklużi 
professjonisti u entitajiet ta’ sapport, sabiex itejjeb il-ħarsien u l-benesseri tal-membri  
fil-komunità u l-familji li qed jużaw is-servizz, kif ukoll biex titjieb il-kwalità ta’ ħajja  
fil-komunità. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

2.1 Ħaddiema u entitajiet li joperaw barra miċ-ċentru fil-komunità għandhom ikunu 
rikonoxxuti bħala msieħba ewlenin li jaħdmu mal-provditur tas-servizz biex jorganizzaw 
il-parteċipazzjoni tal-membri f’attivitajiet sinifikanti. 

2.2 Jekk membri fil-komunità għandhom bżonnijiet li jinbidlu u ma jistgħux jintleħqu  
mis-servizz, bil-permess tagħhom jew dak tar-rappreżentanti tagħhom, għandhom ikunu 
referuti lil professjonisti, persuni jew entitajiet oħra li jistgħu jagħtu l-livell u t-tip ta’ 
ħarsien li għandhom bżonn. 

2.3 Tqassim t’informazzjoni għandu jsir bi skop u skont il-liġi dwar il-Protezzjoni u 
l-Privatezza tad-Data u b’konformità ma’ politiki relevanti żviluppati mill-maniġment  
tas-servizz.

2.4 Ikun hemm għarfien tal-funzjoni u kuntatti ta’ servizzi oħra li jistgħu jilħqu l-bżonnijiet  
tal-membri fil-komunità biex jiġi assigurat metodu ħolistiku u integrat ta’ ħarsien imma 
wkoll biex jiġu evitati duplikazzjonijiet ta’ servizzi. 

2.5 Jiġu identifikati opportunitajiet ta’ netwerking bi skop li jsaħħu l-istima personali u sens 
ta’ appartenenza tal-membri fil-komunità speċjalment fost dawk l-iktar vulnerabbli u 
gruppi emarġinati.

2.6 Tiġi miġbura informazzjoni dwar servizzi ta’ sapport speċjalizzat f’każ li jiġu bżonnhom 
membri fil-komunità.  
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2.7 Sistemi ta’ sapport għall-persuni li jinsabu f’sitwazzjonijiet simili jiġu msaħħa billi tingħata 
l-opportunità lill-membri fil-komunità biex jissieħbu fi gruppi ta’ sapport li jistgħu 
jikkontribwixxu għall-benesseri tagħhom. 

2.8 Għandhom jiġu pjanati u organizzati inizzjattivi li jiffaċilitaw li gruppi differenti  
fil-komunità jingħaqdu flimkien, speċjalment dawk vulnerabbli u emarġinati, biex jieħdu 
azzjoni kollettiva biex isemmgħu leħinhom u l-aspirazzjonijiet tagħhom, biex jiżviluppaw 
miri komuni u biex jgħinu fl-organizzazzjoni t’attivitajiet li jgħinu jżommu kwalità ta’ ħajja 
aħjar. 

2.9 Jiġu stabbiliti sħubiji ma’ provdituri oħra bl-għan li jittella’ l-profil tas-servizzi sabiex 
persuni jkunu jistgħu jirreferu għal servizzi speċifiċi meta jkollhom bżonn, titjieb 
il-mobilità ta’ riżorsi, ikun hemm għarfien tal-aħjar prattiki u titqajjem kuxjenza u 
sensittività lejn il-bżonnijiet soċjali tal-individwi. 

2.10 Isiru sforzi sabiex ikun hemm introduzzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi li jistgħu jtejbu 
l-għoti tas-servizz. 

2.11 Isiru sforzi sabiex kwalunkwe kollaborazzjoni ma’ entitajiet oħra ssir b’mod li jiġi evitat  
il-preġudizzju u stigma tal-membri fil-komunità.

2.12 L-informazzjoni bejn l-aġenziji għandha tasal b’mod konsistenti sabiex jiġi evitat li 
membri fil-komunità jkunu mqarrqa u infurmati ħażin meta jużaw servizzi differenti.  

2.13 Ikun hemm evalwazzjoni regolari tal-kwalità u l-konsistenza fir-relazzjonijiet stabbiliti ma’ 
entitajiet oħra billi jiġi identifikat il-progress li jkun sar sabiex jiġu sostnuti sħubiji li jkunu 
ta’ suċċess. 
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STANDARD 6:

IMMANIĠĠJAR TA’ KWALITÀ

STQARRIJA TAL-ISTANDARD:

Dan l-iStandard jippromwovi drittijiet li jassiguraw li l-maniġment u l-istaff għandhom ikunu 
responsabbli biex jagħtu sapport u ħarsien ta’ kwalità bl-aktar mod rispettuż u trasparenti. 

INDIKATURI TA’ KWALITÀ:

1. Il-provditur tas-servizz għandu jassigura prattika professjonali u etika li hija sigura u 
adattata għall-bżonnijiet emerġenti tal-membri fil-komunità li qed jużaw is-servizz. 

2. Il-provditur tas-servizz għandu jimplimenta strateġiji ta’ reklutaġġ u għażla trasparenti. 

3. Il-provditur tas-servizz għandu jippjana għall-iżvilupp u t-taħriġ kontinwu tal-istaff u  
għat-titjib fis-servizz offrut.



INDIKATUR TA’ KWALITÀ 1

1.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jassigura prattika professjonali u 
etika li hija sigura u adattata għall-bżonnijiet emerġenti tal-membri fil-komunità li qed 
jużaw is-servizz. 

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li:

1.1 L-istaff u voluntiera għandhom ikunu jafu kif jimplimentaw il-politiki u proċeduri u 
joperaw b’mod konsistenti mal-valuri u l-filosofija tas-servizz fil-komunità. 

1.2 L-istaff u voluntiera li jaħdmu dirett mal-membri fil-komunità għandhom jiġu sorveljati 
minn persuni kompetenti.

1.3 Laqgħat bejn il-maniġment u l-istaff għandhom isiru mill-inqas darba f’xahar.  

1.4 L-istaff u voluntiera għandhom jużaw metodi ddisinjati skont l-aħħar għarfien u linji 
gwida għall-aħjar prattika skont il-filosofija u l-oġġettivi tas-servizz. 

1.5 Il-maniġment għandu jaħdem biex dejjem jipprova jtejjeb is-servizz. 

1.6 Il-maniġment u l-istaff għandhom iżommu komunikazzjoni effettiva bejniethom u 
jassiguraw kontinwità fil-ħarsien provdut. 

1.7 L-istaff u voluntiera għandhom jagħmlu xogħolhom skont il-Kodiċi tal-Etika u l-kodiċi ta’ 
Prattika tal-professjoni tagħhom u l-proċedura żviluppata mill-maniġment tas-servizz  
fil-komunità li għandha tirrifletti dawn il-kodiċi.

1.8 L-istaff u voluntiera għandhom jirrispettaw il-konfini fis-servizz u jifhmu x’informazzjoni 
hija permessa li tiġi diskussa mal-membri fil-komunità u nies oħra u sa fejn dan għandu 
jsir.  
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1.9 L-istaff u voluntiera għandhom ikunu kulturalment sensittivi u juru l-abbiltà li 
jikkomunikaw u jinteraġixxu mal-individwi bl-aħjar mod possibbli, irrispettivament  
mill-etniċità, twemmin, reliġjon u l-kultura tal-individwi. 

1.10 Għandu jsir kull sforz mill-istaff u voluntiera sabiex ikunu konxji tal-bżonnijiet kontinwi u 
bidliet fl-imġiba tal-membri fil-komunità u joffru s-sapport li hemm bżonn. 

1.11 L-istaff u voluntiera għandhom jużaw lingwa adattata meta jitkellmu ma’ jew dwar 
membri fil-komunità li jirċievu s-servizz u għandhom strettament jevitaw kliem 
diskriminatorju kull ħin.  

1.12 L-istaff responsabbli li jorganizza l-għoti tal-mediċini għandu jkun jaf kif għandu jerfa’ u 
jagħti l-mediċina b’mod sigur u li hu adattat għall-individwi, skont ir-riċetta tat-tabib.

1.13 L-irwol tal-voluntiera fis-servizzi fil-komunità għandu jiġi apprezzat u rikonoxxut u 
għalhekk iktar persuni, inkluż individwi li jagħmlu użu mis-servizz, għandhom jintlaħqu u 
jiġu mħeġġa jidħlu bħala voluntiera u jingħataw is-sapport u t-taħriġ meħtieġ. 

1.14 L-istaff u voluntiera għandhom jimxu mad-deskrizzjoni tax-xogħol tagħhom u ma 
jagħmlu l-ebda xogħol ieħor li mhuwiex fil-kompetenza tagħhom. Xogħol ieħor għandu 
jiġi mwettaq biss jekk dawn jiġu ggwidati jew imħarrġin kif suppost u dejjem jekk dan 
jaqa’ fil-limiti tax-xogħol li huma diġà jagħmlu.

1.15 L-istaff u voluntiera għandhom joffru għajnuna prattika (jekk u kif  ikun hemm bżonn)  
lill-persuni b’diżabilità biex ikollhom aċċess għall-bini. 

1.16 L-istaff u voluntiera għandhom ikunu dejjem sensittivi u aċċessibbli biex joffru sapport.

1.17 L-istaff għandu jiddedika biżżejjed ħin u attenzjoni għal kull każ li huwa responsabbli 
għalih. 

1.18 L-istaff u voluntiera għandhom ikunu jafu meta u mingħand min għandhom jirċievu 
għajnuna meta jħossu li ma jistgħux isolvu xi sitwazzjoni partikolari jew meta jħossu li 
ċertu sitwazzjoni ma taqax taħt il-kompetenza tagħhom. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 2

2.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jimplimenta strateġiji ta’ reklutaġġ u 
għażla trasparenti.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li: 

2.1 L-istaff kollu għandu jkun ikkwalifikat, imħarreġ u/jew għandu esperjenza adekwata biex 
jagħmel xogħlu skont l-aħjar prattika. 

2.2 In-numru ta’ staff li għandu l-ħiliet meħtieġa jkun biżżejjed biex jagħti s-sapport u 
l-ħarsien meħtieġ f’kull ħin. 

2.3 Għandu jkun hemm persuna kwalifikata li tagħti l-Ewwel Għajnuna13 u kaxxa tal-Ewwel 
Għajnuna mgħammra kif suppost, f’kull ħin.   

2.4 L-istaff u l-voluntiera li jaħdmu fiċ-ċentri fil-komunità jkunu impjegati u magħżula wara 
proċess li sar bir-reqqa li jinkludi:

2.4.1 Verifikazzjoni tal-identità;

2.4.2 Verifikazzjoni tal-kwalifiki;

2.4.3 Verifikazzjoni tal-kondotta tal-pulizija; u

2.4.4 Verifikazzjoni taċ-ċertifikat skont l-Att dwar Reġistrazzjoni għall-Protezzjoni  
tal-Minuri. 

2.5 Voluntiera għandu jkollhom il-kwalitajiet, valuri u attitudnijiet addattati bħal kull membru 
ieħor tal-istaff biex jaħdmu mal-membri fil-komunità.

13 Regolamenti dwar l-Ewwel Għajnuna fuq il-Post tax-Xogħol, Avviż Legali 11 tal-2002, kif emendat  
bl-Avviż Legali 348 tal-2011
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2.6 Responsabbiltajiet għandhom jiġu mogħtija lil voluntiera mingħajr ma jittieħed vantaġġ 
minn dawn il-persuni li jwettqu xogħol bla ħlas.  

2.7 L-istaff għandu jattendi proċess ta’ reklutaġġ komprensiv li fih isir iktar familjari ma’ 
elementi fis-servizz li jinkludu komunikazzjoni, obbligi, saħħa u sigurtà u protezzjoni ta’ 
dawk l-iktar vulnerabbli, fost oħrajn. 
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INDIKATUR TA’ KWALITÀ 3

3.0 Indikatur ta’ Kwalità: Il-provditur tas-servizz għandu jippjana għall-iżvilupp u t-taħriġ 
kontinwu tal-istaff u għat- titjib fis-servizz offrut.

INDIKATURI TA’ PRESTAZZJONI:

Il-provditur tas-servizz jassigura li: 

3.1 Is-servizz għandu jkollu proċedura għall-iżvilupp professjonali u taħriġ kontinwu  
għall-istaff kollu u l-voluntiera. It-taħriġ għandu jassigura li: 

3.1.1 L-istaff u voluntiera jkunu iktar konxji u jevitaw sterjotipi u preġudizzji marbutin 
mar-reliġjon, kultura, identità tal-ġeneru u mal-orjentazzjoni sesswali tal-membri  
fil-komunità;

3.1.2 L-istaff responsabbli għall-immaniġġjar tal-ikel għandu ċertifikat validu  
fl-immaniġġjar tal-ikel;

3.1.3 Xufiera jkollhom liċenzja tas-sewqan li tkun valida;

3.1.4 Ikun hemm numru adekwat ta’ staff li għandu ċertifikat bażiku tal-Ewwel Għajnuna14 
li jkun validu;

3.1.5 Ikun hemm numru adekwat ta’ staff li għandu ċertifikat validu fl-Ewwel Għajnuna  
fis-Saħħa Mentali; u

3.1.6 L-istaff jieħu l-azzjoni neċessarja f’każ ta’ emerġenza inkluż f’każ ta’ nar. 

14 B’konformità mar-Regolamenti dwar l-Ewwel Għajnuna fuq il-Post tax-Xogħol – Avviż Legali 11 tal-
2002, kif ġie emendat bl-Avviż Legali 348 tal-2011.
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3.2 Għandhom isiru superviżjonijiet tal-istaff u evalwazzjonijiet tal-prestazzjoni b’mod 
regolari minn persuna appuntata mill-provditur tas-servizz, minn ġewwa jew barra  
mis-servizz, biex jiġu identifikati bżonnijiet ta’ taħriġ neċessarju għall-istaff u voluntiera 
kif ukoll biex tkun assigurata kwalità għolja fl-għoti tas-servizz.

3.3 Il-benesseri tal-istaff u voluntiera għandhom jiġu protetti u jingħata sapport sabiex jiġi 
miżmum bilanċ b’saħħtu bejn ix-xogħol u l-ħajja ta’ kuljum. 

3.4 Ikun hemm impenn lejn it-tisħiħ ta’ sistemi ta’ titjib fil-kwalità billi jiġu msaħħa 
mekkaniżmi sabiex l-istaff, voluntiera u l-membri fil-komunità li jużaw is-servizz ikunu 
jistgħu jgħaddu l-kummenti tagħhom. 
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ANNESS I:
INFORMAZZJONI DWAR IS-SERVIZZ

Din ta’ hawn taħt hija lista mhux eżawrijenti ta’ informazzjoni importanti li għandha tkun 
disponibbli għal dawk li jaċċessaw servizzi fil-komunità.

DETTALJI U KUNTATTI:

1. Dettalji tal-maniġment, l-amministrazzjoni u t-tim ibbażat fil-komunità inkluż it-taħriġ u 
kwalifiki li għandhom kif ukoll l-oqsma li huma kompetenti fihom.

2. Id-dettalji ta’ servizzi oħra utli bħall-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali.

INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IS-SERVIZZ:

3. Dettalji tal-filosofija, għanijiet u oġġettivi tas-servizz u kif dawn ser jintlaħqu. 

4. Lista ta’ servizzi li membri fil-komunità jistgħu jagħmlu użu minnhom bħala parti  
mill-programm tagħhom.

5. Eliġibilità u aċċess għas-servizzi.

6. Disponibilità tas-servizz f’termini ta’ ġranet fil-ġimgħa u sigħat ta’ ħidma. 

7. Regoli u konsegwenzi jekk dawn jiġu miksura.

8. L-immaniġġjar ta’ listi ta’ stennija u prijorità t’aċċess.

9. Il-post jew postijiet minn fejn jingħataw is-servizzi.

10. X’jiġri meta ma jkunx hemm servizzi disponibbli biex jindirizzaw talbiet partikolari.
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11. X’jiġri f’każ li membri fil-komunità jitolbu li tinbidel il-persuna responsabbli mis-sapport 
tagħhom.

12. Opportunitajiet indaqs u ħidma kontra diskriminazzjoni, vjolenza u bbuljar.

13. Il-ħlasijiet dovuti għall-użu tas-servizz u x’servizzi jingħataw b’dawn il-ħlasijiet. 

14. Servizz ta’ trasport jekk provdut u ħlasijiet applikabbli.

15. Koperazzjoni ma’ servizzi u/jew professjonisti oħra.

16. Dikjarazzjoni tad-drittijiet u responsabbiltajiet u konsegwenzi jekk dawn ma jiġux 
imħarsa.

17. Aspetti li jirrikjedu l-kunsens tal-membri fil-komunità jew tar-rappreżentanti tagħhom.

18. Iċ-ċirkustanzi li fihom imġiba diffiċli tista’ tiġi kkontrollata u kif għandha tittieħed azzjoni.

19. Dikjarazzjoni li s-servizz jimxi b’konformità ma’ liġijiet u regolamenti pertinenti.

20. L-irwol tal-medikazzjoni u aspetti relatati mal-preparazzjoni, żamma u amministrazzjoni, 
fejn applikabbli.

POLITIKI U PROĊEDURI KIF STABBILIT  
F’ANNESS IV LI JINKLUDU: 

21. Il-proċedura relatata mal-aċċess tar-rekords tal-membri fil-komunità.

22. Il-proċedura li tiffaċilita lill-membri fil-komunità u oħrajn biex jissottomettu lmenti u 
kummenti.

23. Il-proċedura li għandha tiġi segwita f’sitwazzjoni t’emerġenza.
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ANNESS II:
IL-FTEHIM TAS-SERVIZZ

Din ta’ hawn taħt hija lista mhux eżawrijenti ta’ informazzjoni importanti li tista’ tinstab fil-
ftehim tas-servizz tal-individwi li tiddependi fuq it-tip ta’ servizz li qed jiġi offrut:

Il-ftehim tas-servizz (kemm dak oriġinali u oħrajn sussegwenti) jinkludi: 

1. Il-firem ta’ dawk kollha involuti (inkluż tal-individwi).

2. Id-data meta sar il-ftehim.

3. Id-data meta jibda jingħata s-servizz.

4. Il-perjodu li fih ser jingħata s-servizz, jekk possibbli jiġi indikat.

5. Informazzjoni ċara dwar jekk hemmx ħlasijiet assoċjati mas-servizz, in-natura ta’ dawn 
il-ħlasijiet u lil min huma dovuti.

6. L-isem u l-professjoni tal-provditur tas-servizz, il-post minn fejn qiegħed jingħata 
s-servizz u l-frekwenza li biha qed jingħata s-servizz. 

7. Kunsens mill-individwi, jew ir-rappreżentanti, sabiex informazzjoni dwarhom tista’ tiġi 
mogħtija lil persuni oħra, f’konformità mal-liġi tal-Protezzjoni tad-Data. 

8. Kunsens mill-individwi, jew ir-rappreżentanti, għall-parteċipazzjoni f’attivitajiet u 
avvenimenti organizzati, sakemm m’hemmx kundizzjonijiet legali li jistabilixxu mod ieħor. 

9. Informazzjoni dwar xi kundizzjoni ta’ saħħa u/jew ħtiġijiet nutrittivi.

10. Informazzjoni dwar kif tibdel xi dettall fil-ftehim tas-servizz jew kif twaqqfu. 

11. Informazzjoni dwar l-iżvilupp ta’ pjan personali ta’ sapport u reviżjoni ta’ dan il-pjan.
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ANNESS III:
IL-PJAN PERSONALI TA’ SAPPORT

Din ta’ hawn taħt hija lista mhux eżawrijenti ta’ informazzjoni importanti li tista’ tinstab fil-pjan 
personali ta’ sapport tal-individwi:

1. Valutazzjoni ħolistika tal-bżonnijiet u interventi neċessarji. 

2. Il-ħarsien li qed jingħata u dak li ngħata fil-passat.

3. Bżonnijiet li jiġu indirizzati bħala parti mis-servizz li jinkludu:

3.1 Ħidma soċjali;

3.2 Servizzi ta’ pariri għall-individwi u familjari;

3.3 Sapport mingħand persuni oħra li qegħdin f’pożizzjoni simili;

3.4 Profil tar-riskju; 

3.5 Aċċess faċli għal servizzi esterni bħal dawk relatati ma’ akkomodazzjoni, taħriġ, 
edukazzjoni u skemi ta’ xogħol; u 

3.6 Prospettivi ta’ xogħol u kif dawn jistgħu jiġu mtejjba (jekk neċessarju). 

4. Preferenzi personali ta’ dieta u bżonnijiet speċjali inkluż allerġiji fejn japplika. 

5. Preferenzi dwar passatempi u attivitajiet soċjali, kulturali, spiritwali u ta’ divertiment. 

6. Arranġamenti speċifiċi relatati mal-komunikazzjoni li huma neċessarji biex individwi 
jingħataw sapport.  

7. Dettalji biex jiġu kkuntattjati persuni li ħa jiġu involuti fir-reviżjoni (inkluż professjonisti u 
qraba) inkluż dettalji ta’ persuna li l-individwi jafdaw u li tista’ tkun ikkuntattjata f’każ ta’ 
bżonn. Din il-persuna hija identifikata mill-individwu jew mir-rappreżentant indipendenti 
u jista’ jkun ir-rappreżentant indipendenti innifsu.
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ANNESS IV:
MANWAL TA’ POLITIKI U PROĊEDURI 

Il-provditur tas-servizz għandu jiżviluppa politiki u proċeduri komprensivi li jkopru l-oqsma 
kollha tas-servizz. Il-lista ta’ hawn taħt hija lista mhux eżawrijenti ta’ politiki u proċeduri li 
għandhom jiġu inklużi fil-manwal.

1.0 POLITIKI U PROĊEDURI OPERATTIVI 

1.1 Politika ta’ kunfidenzjalità

1.2 Politika dwar il-Protezzjoni tad-Data:

1.2.1 Żamma u aċċess għad-
dokumentazzjoni inkluż: 

1.2.1.1 Rapporti dwar inċidenti u 
aċċidenti;

1.2.1.2 Rekords mediċi;

1.2.1.3 Rekords ta’ lmenti

1.2.2 Kunsens tal-individwi

1.2.3 Żamma ta’ data personali u twarrib 
ta’ fajls

1.3 Programm personali ta’ sapport:

1.3.1 Laqgħat ta’ reviżjoni 

1.4 Kontroll ta’ mġiba:

1.4.1 Immaniġġjar f’każ ta’ mġiba 
aggressiva;

1.4.2 Ikkundannar u korrezzjoni ta’ 
rregolaritajiet

1.5 Politika dwar fastidju:

1.5.1 Fastidju sesswali

1.6 Allegazzjonijiet ta’ diskriminazzjoni 

1.7 Trattament abbużiv 

1.8 Allegazzjonijiet ta’ bbuljar 

1.9 Politika dwar ilmenti

1.10 Privatezza tal-individwi u staff

1.11 Trasport:

1.11.1 Servizz u manutenzjoni tal-vetturi;

1.11.2 Assigurazzjoni u liċenzja;

1.11.3 Kondotta tax-xufiera;

1.11.4 Sistema ta’ kif jinġabru n-nies u 
jiġu mwassla;

1.11.5 Sapport mill-istaff 

1.12 Ikel u nutrizzjoni

1.13 Kontribuzzjonijiet u donazzjonijiet
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2.0 STAFF

2.1 Kodiċi ta’ kondotta u etika tal-istaff 
fil-konfront tal-individwi u tal-impjegati 
l-oħra

2.2 Politika dwar sorveljanza

2.3 Reklutaġġ:

2.3.1 Kuntratti tax-xogħol;

2.3.2 Deskrizzjonijiet tal-impjieg

2.4 Evalwazzjonijiet ta’ prestazzjoni

2.5 Taħriġ u żvilupp

2.6 Laqgħat tal-istaff

2.7 Superviżjoni tal-istaff

2.8 Il-bidla tal-persuna responsabbli  
mis-sapport

2.9 Ilmenti mill-istaff

2.10 Handover tal-istaff

2.11 Ratios tal-istaff

2.12 Voluntiera

3.0 SAĦĦA U SIGURTÀ

3.1 Evalwazzjoni tas-Servizz:

3.1.1 Evalwazzjoni personali;

3.1.2 Reġistrazzjoni u ispezzjoni  
mill-awtorità

3.2 Evalwazzjoni u mmaniġġjar tar-riskju 

3.3 Saħħa ambjentali

3.4 Saħħa u sigurtà

3.5 Korrimenti:

3.5.1 Ħsara fuq il-persuna nnifisha

3.6 Proċeduri Mediċi:

3.6.1 Preparazzjoni tal-mediċina;

3.6.2 Dokumentazzjoni fuq karti  
tat-trattament;

3.6.3 Żamma, aċċess u editjar tal-karti 
tat-trattament;

3.6.4 Amministrazzjoni tal-mediċina; 

3.6.5 Rimi sigur ta’ mediċina;

3.6.6 Mediċina nieqsa;

3.6.7 Mediċina li tiġi rifjutata;

3.6.8 Amministrazzjoni ta’ mediċina  
Pro re nata;

3.6.9 Ħażna ta’ mediċina
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4.0 PROĊEDURI TA’ EMERĠENZA

4.1 L-Ewwel Għajnuna: 

4.1.1 L-Ewwel għajnuna (ċertifikat 
bażiku);

4.1.2 L-Ewwel għajnuna fis-saħħa 
mentali;

4.1.3 Aċċess għal defibrillator

4.2 Immaniġġjar f’każ t’emerġenza u 
evakwazzjoni 

4.3 Sigurtà f’każ ta’ nar 

4.4 Emerġenza medika
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ANNESS V:
MATERJAL TA’ REFERENZA UTLI

• ‘Access for All Design Guidelines 2011’ (ippubblikati mill-KNPD).

• Att dwar l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali Nru XV tal-2018, tal-Liġi ta’ Malta. 

• Att dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar 
il-moviment liberu ta’ tali data u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar 
il-Protezzjoni tad-Data).

• Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, Kap. 586 Nru XX tal-2018, tal-Liġi ta’ Malta.

• Att dwar is-Saħħa Pubblika, Att XIII tal-2003, kif emendat minn Att III tal-2004 u l-Avviż 
Legali 427 tal-2007, tal-Liġi ta’ Malta.

• Att dwar is-Saħħa Mentali, Kap. 525 Nru XXII tal-2012 kif emendat b’Avviż Legali 206 tal-
2017, tal-Liġi ta’ Malta.  

• Att dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, XXVII tal-2000, kif emendat mill-Att 
XXXII tal-2007; Avviż Legali 426 tal-2007; u Att X tal-2013, tal-Liġi ta’ Malta.

• Att dwar is-Sigurtà fl-Ikel XIV tal-2002, kif emendat skont l-Avviż Legali 426 tal-2007; u Atti 
XXIX tal-2007 u VI tal-2011, tal-Liġi ta’ Malta.

• Att dwar l-Ugwaljanza għall-Irġiel u n-nisa Att I tal-2003, kif emendata skont l-Avviż Legali 
427 tal-2007; u Atti IV tal-2009, IX tal-2012, XVIII tal-2014, u VII u XI tal-2015, tal-Liġi ta’ 
Malta.

• ‘Briefing Paper (No. 21-B 2011) on Interagency collaboration by Myfanwy Mc Donald and 
Kate Rosier from the Australian Institute of Family Studies.’

• CHCCD412B ‘Work within a community development framework published by the 
Community Services and Health Industry Skills Council’ (Commonwealth of Australia, 2012). 
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• ‘Community Tool Box and frameworks for guiding, supporting and evaluating the work of 
community and system change. (Chapter 24, Section 7: Developing and Increasing Access 
to Health and Community Services). Center for Community Health and Development at the 
University of Kansas, U.S.A.

• ‘Human Services Quality Framework – Measuring quality, improving services (Version 
4.0), Department of Communities, Child Safety and Disability Services, Government of 
Queensland.’

• Regolamenti dwar l-Ewwel Għajnuna fuq il-Post tax-Xogħol, Avviż Legali 11 ta’ 2002, kif 
emendat bl-Avviż Legali 348 tal-2011, tal-Liġi ta’ Malta. 

• ‘Supporting People’s Empowerment & Engagement in Health and Care (2015) webinar by 
Dr Lourdes Ferrer, Director of Programmes at the International Foundation for Integrated 
Care based on a working paper developed with the Division of Health Systems and Public 
Health of the WHO Regional Office for Europe.’
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