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daħla
Fis-settur tad-diżabilità ħafna drabi niffokaw fuq il-persuni b’diżabilità 
nfushom. Bla dubju, li l-politika tagħna żżomm fiċ-ċentru tagħha  
lill-benefiċċarji illi jagħmlu l-aktar użu mis-servizzi li nkunu qegħdin noffru. Iżda 
f’dan is-settur, irridu wkoll inżommu lill-ġenituri u lill-carers fiċ-ċentru ta’ din 
il-politika. Filfatt permess tal-kuntatt kontinwu magħhom, għarafna li l-familji 
għandhom bżonn t’aktar mistrieħ u sostenn fil-ħajja ta’ kuljum. 

Nemmen li l-familji u l-carers huma l-ewwel ilqugħ tal-persuni b’diżabilità. 

Is-Servizz ta’ Respite jipprovdi ħafna benefiċċji u sostenn biex il-familji jkunu 
jistgħu jħallu lill-għeżież tagħhom f’residenza speċjalizzata għal numru ta’ jiem, 
residenza li tagħti programmi varji, fejn toffri l-istess imħabba u attenzjoni. 

Is-Servizzi ta’ Respite huma essenzjali għax jgħinu lill-persuna b’diżabilità 
tkompli tintegra fis-soċjetà u tkun aktar indipendenti f’ħajjitha.

Żidna s-Servizzi ta’ Respite għall-persuni b’diżabilità severa. Illum għandna 
għaqdiet mhux governattivi u s-settur privat li qegħdin joffru Servizzi ta’ 
Respite għall-persuni b’diżabilità. Nifhmu li sabiex il-familji jagħżlu li jagħmlu 
użu mis-Servizzi tar-Respite, dawn iridu jassiguraw ruħhom li s-servizzi huma 
ta’ kwalità għolja u li qegħdin joffru sigurtà lil uliedhom.

Dan il-Gvern jemmen fil-kwalità tal-ħajja tal-persuni b’diżabilità u fid-dinjità 
tagħhom bil-fatti. B’hekk, dawn l-Istandards Soċjali Regolatorji dwar is-Servizzi 
ta’ Respite għal Persuni b’Diżabilità ser jiżguraw li min jipprovdi servizz ser 
joffri servizz ta’ kwalità għolja li jilħaq il-ħtiġijiet tal-persuni b›diżabilità, filwaqt 
li joffri programm edukattiv għal dawk li jagħmlu użu mis-servizzi. 

Bħala Segretarju Parlamentari għal Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva, 
nagħti prijorità assoluta lis-serħan tal-moħħ tal-familjari u tal-carers, kif ukoll lil 
kwalità tal-ħajja u d-dinjità tal-persuni b’diżabilità u l-familji tagħhom. Inħares 
’il quddiem sabiex nara l-frott ta’ dawn l-iStandards fuq is-servizzi u l-ħajjiet 
tal-persuni b’diżabilità u l-familji Maltin u Għawdxin.
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Bi pjaċir għall-ewwel darba l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali, qed 
tippublika Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi ta’ Respite għal Persuni 
b’Diżabilità. 

L-iskop ta’ dawn l-iStandards huwa sabiex nassiguraw li s-Servizzi ta’ Respite, 
għalkemm  joffru akkomodazzjoni qasira u temporanja, ikunu verament qed 
jiġu offruti bi pjan konkret sabiex jgħinu kemm lill-persuna b’diżabilità kif ukoll 
lill-qraba tal-istess persuna. Permezz ta’ dawn l-iStandards, din l-Awtorità 
qed tibgħat messaġġ ċar li d-drittijiet tal-persuni b’diżabilità, fosthom il-
parteċipazzjoni u teħid ta’ deċiżjonijiet, qed ikunu salvagwardjati. 

Dawn l-iStandards ġodda ser jgħinu lil min joffri s-servizz, b’mod partikolari 
lil professjonisti differenti, sabiex b’mod tanġibbli jkunu jistgħu jgħollu l-livell 
ta’ kwalità offrut fis-Servizzi ta’ Respite. Tajjeb li wieħed jinnota li waqt il-
Konsultazzjoni Pubblika kien hemm diversi persuni b’diżabilità, qraba tal-istess 
persuni u professjonisti, li wrew il-ħsibijiet tagħhom u l-Awtorità bi pjaċir 
tinnota li r-reazzjonijiet ġew inklużi fl-iStandards li llum qed jiġu ppublikati. 
Dan juri biċ-ċar li l-Awtorità qed taħdem bi djalogu u kollaborazzjoni  
mal-istakeholders kollha f’dan il-qasam. 

L-iStandards Soċjali Regolatorji ser ikunu mqassma fi tliet dokumenti: l-Avviż 
Legali; il-Linji Gwida u l-Gwida Faċli għall-Qari. Il-Linji Gwida huma mmirati 
għall-provditur tas-servizz biex ikunu ta’ għajnuna waqt l-implimentazzjoni ta’ 
dawn l-iStandards, filwaqt li l-Gwida Faċli għall-Qari huwa miktub b’mod mhux 
tekniku bl-għan li jilħaq lil kulħadd.

Matul ix-xhur li ġejjin l-Awtorità permezz tat-tim multi-dixxiplinarju ser tkun 
qiegħda tagħmel numru ta’ żjarat ta’ moniteraġġ sabiex ikun żgurat li dawn 
l-iStandards qed jiġu implimentati. Kif ukoll permezz tal-istess żjarat l-Awtorità 
tkun qiegħda tagħti numru ta’ rakkomandazzjonijiet lill-provdituri  
tas-servizz sabiex itejbu l-kwalità tas-servizz. Barra minn hekk l-Awtorità ser 
tkun ukoll qed tisma’ l-vuċi ta’ min qiegħed jirċievi s-servizz.

Dan kollu juri li l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali hi Awtorità li tifhem, 
tisma’ u taġixxi għall-aħjar interess tal-persuni vulnerabbli fis-settur tal-ħarsien 
soċjali.
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l-ewwel parti:
KiF tuża dan il-Ktejjeb
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1. Dan il-ktejjeb miktub b’mod faċli sabiex int tkun tista’ taqrah.

2. Din il-verżjoni faċli biex tinqara hija verżjoni fil-qosor ta’ 
dokument ieħor.

3. F’dan il-ktejjeb hawn ħames partijiet:

a. L-Ewwel Parti  – Kif tuża dan il-ktejjeb

b. It-Tieni Parti – Introduzzjoni

c. It-Tielet Parti – X’inhuma l-iStandards?

d. Ir-Raba’ Parti – Liema huma l-iStandards il-ġodda?

e. Il-Ħames Parti -  X’jgħidu dawn l-iStandards?



it-tieni parti:
introduzzjoni
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1. Dan il-ktejjeb jinkludi l-iStandards ġodda, li ġew żviluppati  
mill-Awtorità tal-iStandards ta’ Ħarsien Soċjali fl-2019.

2. Dan il-ktejjeb għandu 7 Standards.

3. Dawn l-iStandards jitkellmu dwar is-Servizz tar-Respite u kif  
il-ħaddiema joffrulek sapport.



it-tielet parti:
x’inhuma l-iStandardS?
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1. L-iStandards huma regoli li juru kif il-ħaddiema jieħdu ħsiebek 
meta int tuża s-Servizzi ta’ Respite.

2. Dan il-ktejjeb jurik għaliex u kif l-iStandards huma importanti 
għalik.

3. Dawn l-iStandards jagħmluk tħossok li inti:

a. Importanti;

b. Tiġi l-ewwel għas-servizz.

4. Dawn l-iStandards jgħidu li s-servizz jimmira:

a. Fuqek;

b. Fuq id-drittijiet tiegħek;

c. Fuq li tingħata l-għajnuna li għandek bżonn.

5. Dawn l-iStandards jinkludu wkoll affarijiet importanti oħra bħal:

a. Li int tkun ittratt b’mod tajjeb;

b. Li l-privatezza tiegħek hi importanti;

c. Li int tingħata għajnuna biex tifhem l-affarjiet kollha li inti 
tista’ tagħżel minnhom;

d. Li int tkun protett u tkun tista’ tħossok sigur;
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e. Li int tingħata l-appoġġ biex tkun taf xi tħobb u l-affarijiet li 
int tajjeb fihom;

f. Li int tieħu sehem fid-deċiżjonijiet dwar il-ħajja tiegħek.





ir-raba’ parti:
liema huma  
l-iStandardS il-ġodda?
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• L-iStandard numru 1: Id-drittijiet tiegħek

• L-iStandard numru 2: Int għandek programm personali ta’ 
sapport

• L-iStandard numru 3: Int tieħu sehem u tieħu deċiżjonijiet

• L-iStandard numru 4: Il-ħaddiema u min imexxi jżommuk sigur

• L-iStandard numru 5: Is-Servizz ta’ Respite jilħaq il-bżonnijiet u 
l-aspirazzjonijiet tiegħek

• L-iStandard numru 6: Il-ħaddiema u min imexxi jassigura li 
s-Servizz ta’ Respite jimxi sewwa

• L-iStandard numru 7: Il-ħaddiema u min imexxi jaħdmu biex 
ikomplu jtejbu is-Servizz ta’ Respite 



il-ħameS parti:
x’jgħidu dawn l-iStandardS?



16

l-iStandard numru 1:  
id-drittijiet tiegħeK

Is-servizz tiegħek joffri: 

1. Kura

a. Tingħata appoġġ biex ikollok relazzjonijiet intimi, jekk hu 
biss fl-interess tiegħek;

b. Is-sesswalità tiegħek hi importanti;

c. Tingħata appoġġ meta titlef lil xi ħadd li taf.

2. Privatezza

a. Tista’ titkellem mal-ħaddiema u ma’ min imexxi fil-privat;

b. Tingħata kamra privata meta trid tkellem professjonisti 
oħra;

c. Tingħata spazju sigur biex iżżomm l-affarijiet tiegħek 
privati;

d. Tista’ tuża t-telefown fil-privat.
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3. Rispett u drittijiet ta’ ugwaljanza

a. Int tingħata l-opportunitajiet bħal oħrajn;

b. Tista’ tivvota;

c. Jgħidulek x’inhu jiġri fis-Servizz ta’ Respite;

d. Il-ħaddiema u min imexxi jagħtuk appoġġ meta xi ħadd 
jittrattak ħazin.

4.	 Tingħata	appoġġ	biex	tesprimi	ruħek

a. Il-ħaddiema u min imexxi jitkellmu miegħek b’mod li inti 
tħossok komdu;

b. Il-ħaddiema u min imexxi jgħinuk meta tagħżel li tidħol u 
toħroġ mir-residenza;

c. Tingħata appoġġ biex tiċċelebra avvenimenti importanti 
għalik;

d. Tista’ ssaqsi għal persuna biex tieħu deċiżjonijiet għalik.
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l-iStandard numru 2:  
int għandeK programm perSonali ta’ Sapport

Is-servizz tiegħek joffrilek programm personali ta’ sapport

Il-programm personali ta’ sapport:

1. Jinkludi l-bżonnijiet, l-interessi u l-għażliet kollha tiegħek.

2. Jinkludi wkoll kif il-ħaddiema joffrulek appoġġ.

3. Jiġi ċċekkjat u diskuss miegħek sikwit.

4. Jinkoraġġik biex tilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħek u tiżviluppa 
oħrajn ġodda.
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l-iStandard numru 3:  
int tieħu Sehem Fit-teħid ta’ deċiżjonijiet

Is-servizz tiegħek jassigura li:

1. Qabel tibda tuża servizz, inti tista’ żżur ir-residenza ma’ żewġ 
persuni li tafda. 

2. Ikollok appoġġ biex tieħu deċiżjonijiet dwar jekk tużax is-Servizz 
ta’ Respite jew le.

3. Tingħata żmien biżżejjed biex taħseb dwar l-għażliet u 
deċiżjonijiet tiegħek.

4. Tingħata appoġġ biex tieħu deċiżjonijiet tajba.

5. Tista’ titkellem dwar l-emozzjonijiet u l-opinjonijiet tiegħek ma’ 
persuna li tafda.

6. Tigi inkoraġġut biex tieħu sehem fit-tfassil tal-attivitajiet li tħobb.

7. Tingħata appoġġ biex tieħu sehem f’attivitajiet li tixtieq.

8. Tista’ tagħti l-kummenti u opinjonijiet anke fuq affarijiet li int ma 
jogħġbukx dwar is-servizz.

9. Tista’ tgħid x’inhu l-ikel li tħobb u li hu tajjeb għas-saħħa tiegħek.

10. Tista’ tagħżel x’tixtieq tilbes u l-ħaddiema joffrulek appoġġ.
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l-iStandard numru 4:  
il-ħaddiema u min imexxi jżommuK Sigur

Is-servizz tiegħek jassigura li:

1. Jieħdu ħsieb is-saħħa u s-sigurtà tiegħek.

2. Tifhem x’inhuma riskji u tieħu deċiżjoni.

3. Tingħata rapport dwar l-eżami tar-riskji tiegħek.

4. L-eżami tar-riskji jiġi spejgat lilek.

5. Tkun protett minn kull tip ta’ abbuż.

6. Tingħata appoġġ biex tkellem professjonisti oħra meta jkun  
il-bżonn.

7. Il-ħwejjeġ tiegħek ikollhom ismek fuqhom.

8. Int tkun taf kif tagħmel rapport  
lill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien  
Soċjali u l-Kummissarju għad-Drittijiet  
ta’ Persuni b’Diżabilità meta tħoss  
li ma tinsabx sigur.
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9. Int ikollok l-ispazju privat tiegħek.

10. Int tkun taf liema postijiet fil-binja huma privati u liema huma 
pubbliċi.

11. Kameras jinsabu biss f’postijiet komuni tal-binja.

12. Jinżammu rekords ta’ kull darba li int tuża l-flus tiegħek.

13. Jinżammu rekords ta’ x’tip ta’ mediċina tieħu u meta tieħu 
l-mediċina.

l-iStandard numru 5:  
iS-SerVizz ta’ reSpite jilħaq il-bżonnijiet  
u l-aSpirazzjonijiet tiegħeK

Is-servizz tiegħek jassigura li:

1. Qabel tibda tuża r-residenza, int tingħata informazzjoni kif 
jaħdem is-Servizz ta’ Respite .

2. Int tiġi offrut servizzi li jagħtu appoġġ lill-bżonnijiet tiegħek.

3. Jekk is-Servizz ta’ Respite ma jilħaqx il-bżonnijiet tiegħek, int 
tingħata appoġġ biex issib Servizz ta’ Respite ġdid.

4. Jekk is-Servizz ta’ Respite jagħlaq, int tingħata appoġġ biex 
issib servizz ieħor.
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l-iStandard numru 6:  
il-ħaddiema u min imexxi  
jaSSigura li SerVizz ta’ reSpite jimxi Sewwa

Is-servizz tiegħek jassigura li:

1. Il-ħaddiema u min imexxi jiktbu kuntratt ta’ ftehim li jieħu ħsieb 
is-servizzi kollha li jiġu offruti lilek.

2. Meta tibda tuża servizz, int tingħata kuntratt ta’ ftehim li jgħid:

a. X’inhuma l-ispejjeż tiegħek;

b. X’inhuma d-drittijiet u r-responsabbiltajiet tiegħek.

3. Dan il-kuntratt ta’ ftehim jiġi spjegat lilek.

4. Inti tiffirma dan il-kuntratt ta’ ftehim.

5. Inti tingħata kopja ta’ dan il-kuntratt ta’ ftehim.
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l-iStandard numru 7:  
il-ħaddiema u min imexxi  
jaħdmu biex iKomplu jtejbu iS-SerVizz ta’ reSpite

Is-servizz tiegħek jassigura li:

1. Il-ħaddiema jkunu mħarrġa sewwa f’xogħolhom.

2. Il-ħaddiema u l-management jobdu l-liġijiet.
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