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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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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. 



Din hija gwida faċli biex tinqara tal-iStandards Soċjali Regolatorji 
għal Servizzi bbażati fil-Komunità u dawk ta’ ‘Outreach’.

X’TISTA’ SSIB F’DIN IL-GWIDA

Taqsima 1: Introduzzjoni għall-iStandards

Taqsima 2: Il-Prinċipji

Taqsima 3: X’jgħidu l-iStandards?

4

  



TAQSIMA 1:
INTRODUZZJONI 
GĦALL-ISTANDARDS



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

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

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



Dawn l-iStandards huma bbażati fuq il-prinċipji li jassiguraw li int:

1. Tiġi trattat b’rispett f’kull ħin;

2. Ikollok il-privatezza tiegħek rispettata;

3. Tagħmel l-għażliet tiegħek;

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

5. Tħossok protett u sigur;

6. Tilħaq l-għanijiet tiegħek;

7. Tiġi trattat l-istess bħall-oħrajn; u

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



STANDARD 1: 
FAĊILMENT TISTA’ TIKSEB SERVIZZI TA’ KWALITÀ  
LI JGĦINUK TIRĊIEVI S-SAPPORT LI TINĦTIEĠ

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

1. Inti tista’ tikseb informazzjoni b’mod faċli dwar numru ta’ 
servizzi disponibbli għalik u għall-familja tiegħek.

2. Int tingħata għajnuna fil-pront f’sitwazzjonijiet t’emerġenza.  

3. Is-servizz jiffoka fuq l-iżvilupp tal-ħiliet u l-abbiltajiet tiegħek.

4. Inti u l-provditur tas-servizz taqblu fuq is-servizz/i li se jiġu 
offruti lilek permezz ta’ ftehim tas-servizz.  

5. Jekk inti diġà għamilt użu minn dan is-servizz fil-passat, 
int tista’ terġa taċċessa s-servizz skont ir-regoli tas-servizz 
mingħajr ma tiġi ġġudikat.  

6. Jiġi mfassal miegħek pjan 
personali ta’ sapport fejn  
l-miri, l-interessi u 
l-bżonnijiet tiegħek  
ta’ sapport ikunu 
indikati b’mod ċar. 
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STANDARD 2:
ID-DRITTIJIET TIEGĦEK HUMA RISPETTATI 

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

1. Inti tiġi trattat b’ rispett u dinjità f’kull ħin.

2. Inti tiġi provdut b’informazzjoni li tispjega kif għandek tagħmel 
użu mis-servizz. 

3. Inti tingħata sapport biex teżerċita d-drittijiet u terfa’ 
r-responsabbiltajiet tiegħek.

4. Inti għandek biżżejjed ħin biex taqsam il-ħsibijiet u l-ideat 
tiegħek mal-istaff li jaħdem miegħek.   

5. Jekk inti għandek rappreżentant indipendenti, l-istaff jisma’ lilu/
lilha. 

6. Int tingħata sapport biex tindirizza l-ħtiġijiet tiegħek waħdek, 
fejn dan ikun possibbli.

7. Servizzi u attivitajiet offruti lil tfal huma adattati għall-ħtiġijiet 
tagħhom. 

8. Tfal ma jiġux imġiegħla biex jipparteċipaw fi kwalunkwe servizzi 
jew attivitajiet. 
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STANDARD 3: 
TĦOSSOK PROTETT U SIGUR
  
Hawnekk hawn xi eżempji ta’ kif dan jista’ jsir:

1. Iċ-ċentru fil-komunità huwa sigur, nadif, aċċessibli u jilqgħek. 

2. Inti tista’ taqsam l-opinjoni tiegħek jew tħassib dwar is-servizz.  

3. Inti tgawdi ambjent mingħajr diskriminazzjoni jew kull xorta ta’ 
abbuż. 

4. L-istaff u l-maniġment jafu x’għandhom jagħmlu f’każ ta’ 
aċċidenti, inċidenti jew każijiet ta’ mġiba diffiċli.

5. Il-privatezza tiegħek tiġi rrispettata fl-aspetti kollha tas-servizz. 

6. Il-ħtiġijiet u kundizzjonijiet ta’ saħħtek ikunu magħrufa  
mal-istaff jekk dawn ikunu se jaffettwaw b’xi mod is-servizz 
offrut lilek.
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STANDARD 4: 
KULL DOKUMENTAZZJONI 
U INFORMAZZJONI 
IMPORTANTI DWAREK 
TINŻAMM B’MOD SIGUR 

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

1. Kwalunkwe informazzjoni dwarek 
tinżamm f’post sigur. 

2. Informazzjoni dwarek tiġi miġbura u użata skont il-liġi u  
bl-iskop li jiġi offrut lilek l-aqwa servizz possibli.

3. Informazzjoni dwarek ma tibqax miżmuma mill-provditur  
tas-servizz jekk din ma tibqax ta’ użu.  

4. Inti infurmat dwar il-persuni li jistgħu jaraw informazzjoni 
personali dwarek u għalfejn jistgħu jagħmlu dan.

5. Inti tifhem u tirrispetta regoli marbuta mal-kunfidenzjalità.  
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STANDARD 5: 
INT INKORAĠĠUT BIEX 
IŻŻOMM RUĦEK INVOLUT 
FIL-ĦAJJA FIL-KOMUNITÀ 
U BIEX IŻŻOMM 
RELAZZJONIJIET LI HUMA 
IMPORTANTI GĦALIK

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

1. Il-familja u nies importanti għalik 
huma rispettati u jingħataw 
sapport.

2. Il-persuni li huma qrib tiegħek u li jieħdu ħsiebek jistgħu jaqsmu 
l-opinjonijiet tagħhom dwar is-servizz. 

3. Il-provditur tas-servizz jirrakkomanda persuni jew servizzi oħra 
jekk dawn jistgħu jilħqu aħjar il-bżonnijiet tiegħek.  

4. Il-provditur tas-servizz jaħdem ma’ entitajiet oħrajn bil-għan li 
jtejjeb il-kwalità tas-servizzi offruti.  
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STANDARD 6:
TIRĊIEVI ĦARSIEN TA’ KWALITÀ MILL-ISTAFF 
LI JAF XOGĦLU SEW 

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

1. L-istaff juża metodi ġusti u huwa mħarreġ biex joffri servizz 
ta’ kwalità.

2. L-istaff huwa kapaċi jirrelata miegħek b’mod sensittiv. 

3. Dejjem hemm biżżejjed staff biex jagħtik sapport u ħarsien 
f’kull ħin. 

4. Membri tal-istaff jiġu magħżula b’reqqa biex jaħdmu fis-servizz.    

5. L-istaff juża lingwaġġ xieraq meta jkellmek jew meta jitkellem 
dwarek.
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