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L-interessi, l-abilitajiet u l-potenzjal jvarjaw minn persuna għall-oħra. Hemm 
differenza wkoll fil-passaġġ li nieħdu sabiex nilħqu dak il-potenzjal tagħna. 
Bl-istess mod, persuni b’diżabilità wkoll għandhom opportunitajiet differenti 
sabiex jilħqu l-potenzjal tagħhom f’dak li jixtiequ jagħmlu. 

Għandna diversi inizjattivi u servizzi li joffru programmi varji għall-persuni 
b’diżabilità, bħal servizzi residenzjali, respite, programmi ta’ job coaching u 
taħriġ biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol, kif ukoll Servizzi ta’ Ċentri ta’ Matul il-Jum. 

Iċ-ċentri ta’ matul il-jum f’pajjiżna, joffru benefiċċji varji lil aktar minn 
350 persuna. Dawn iċ-ċentri joffru diversi attivitajiet edukattivi u soċjali 
li jippromovu l-parteċipazzjoni, l-inklużjoni soċjali u t-tisħiħ fit-talenti tal-
individwi li jattendu. 

Permezz ta’ dawn l-Istandards Soċjali Regolatorji u l-Linji Gwida, issa ser 
inkomplu nsaħħu l-kwalità tas-servizzi li qegħdin jiġu offruti minn dawn  
iċ-ċentri għall-benefiċċarji, iżda wkoll nistabilixxu standards dwar il-kwalità ta’ 
ċentri ġodda, fl-eventwalità ta’ investiment f’dan il-qasam,kemm mis-settur 
privat kif ukoll minn għaqdiet mhux governattivi.

Il-kwalità tal-ħajja ta’ kull individwu, inkluż tal-persuni b’diżabilità u l-familji 
tagħhom, hija fiċ-ċentru tal-politika tagħna. B’hekk, dawn l-iStandards Soċjali 
Regolatorji dwar Ċentri ta’ Matul il-Jum għall-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. 

Għalhekk dawn l-iStandards huma ta’ importanza kbira għal dan il-Gvern, 
tant illi qiegħed isir investment sħiħ f’Awtorità li mhux biss toħloq dawn 
l-iStandards, imma tħarishom u tara li kull parti tkun responsabbli għal kwalità 
ta’ servizz li qiegħda toffri.

Huwa fl-irwol tiegħi, bħala Segretarju Parlamentari għal Persuni b’Diżabilità u 
Anzjanità Attiva, li nitfa’ fuq quddiem il-prijoritajiet tal-persuni b’diżabilità,  
il-familjari u carers, u dawk kollha li b’xi mod jew ieħor għandhom irwol 
f’dan is-settur. Għaldaqstant, inħares ’il quddiem għal aktar servizzi li joffru 
esperjenza pożittiva lill- persuni b’diżabilità. 



Wara li l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali fl-aħħar xhur nediet 
uffiċjalment l-Istandards Soċjali Regolatorji għal Servizzi Residenzjali u oħrajn 
għal Servizzi ta’ Respite għal persuni b’diżabiltà, inħasset il-ħtieġa li jkun 
hemm oħrajn iffukati fuq is-Servizzi ta’ Ċentri ta’ Matul il-Jum. 

Matul l-aħħar xhur, din l-Awtorità ltaqgħet ma’ diversi professjonisti, persuni li 
jattendu dawn iċ-Ċentri ta’ Matul il-Jum, kif ukoll qraba tagħhom. Dan  
il-proċess għen sabiex l-Awtorità fehmet il-bżonn li jkun hemm Standards 
ġodda f’dan il-qasam. Infatti tajjeb li wieħed jgħid li dawn l-Istandards mhux 
biss qed jipproponu Linja Gwida, iżda ser joffru viżjoni ta’ fejn nixtiequ naraw 
dawn is-servizzi ta’ Ċentri ta’ Matul il-Jum fis-snin li ġejjin.  

L-Istandards Soċjali Regolatorji huma mfasslin fuq il-prinċipji tal-individwalità, 
ir-rispett, id-dinjità, u l-parteċipazzjoni. B’mod tanġibbli dawn l-Istandards ser 
ibiddlu l-mentalità tas-Servizzi taċ-Ċentri ta’ Matul il-Jum li mhumiex f’post 
fejn persuna b’diżabilità tmur u tgħaddi l-ġurnata, iżda ċ-Ċentri għandhom 
joffru l-aħjar ambjent possibli fejn persuni b’diżabilità jkunu jistgħu jilħqu 
l-abiltajiet u l-aspirazzjonijiet tagħhom. 

Permezz tal-konsultazzjoni pubblika, l-Awtorità fehmet li għandu jkun 
hemm aktar enfasi fuq taħriġ vokazzjonali, taħriġ dwar life skills, kif ukoll 
involviment dirett tal-persuni b’diżabilità fil-programm personali ta’ sapport. 
Għal dan il-għan, l-Awtorità għamlet enfasi kbira fuq dawn il-punti sabiex 
verament il-persuni li jattendu f’dawn iċ-Ċentri jkunu jistgħu jiksbu ħajja soċjali 
indipendenti, kif ukoll dawk minnhom li jkunu jixtiequ jidħlu fid-dinja  
tax-xogħol jiġu offruti l-għajnuna neċessarja. 

Wieħed jirrikonoxxi l-ħidma kbira li qed issir minn professjonisti differenti kif 
ukoll interess kbir li hemm mill-persuni li jattendu dawn iċ-Ċentri, kif ukoll  
id-determinazzjoni mill-ġenituri tagħhom.  Għaldaqstant, l-Awtorità ma 
setgħetx ma tiżviluppax l-Istandards li jkomplu jibnu fuq il-ħidma li saret u li 
qiegħda ssir, imma li jħarsu lejn il-futur b’ambizzjoni sabiex verament inkunu 
qed nilħqu l-potenzjal li għandhom dawn iċ-Ċentri. Infatti, f’dawn l-Istandards 
l-Awtorità qed tagħti Linji Gwida ċari lil min imexxi dawn is-Servizzi ta’ Ċentri 
ta’ Matul il-Jum u lill-professjonisti li jaħdmu fihom, dwar l-importanza  
tal-parteċipazzjoni ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet bl-involviment dirett tal-persuni 
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b’diżabilità. Qed issir enfasi kbira dwar il-kwalità tas-servizz. Matul ix-xhur u 
s-snin li ġejjin, l-Awtorità ser tkun qed iżżomm monitoraġġ sabiex tassigura li 
dawn l-Istandards qegħdin jiġu implimentati fil-prattika u mhux qegħdin biss 
fuq il-karta. Hekk kif għamilna matul l-aħħar xhur, l-iskop ta’ dan il-monitoraġġ 
huwa li niggwidaw lil min qed joffri s-servizz, inkunu qrib tal-persuni 
b’diżabilità li qed jirċievu s-servizz, filwaqt li nisimgħu lill-ġenturi u lill-qraba 
tal-istess persuni b’diżabilità.

Għall-ewwel darba fl-istorja tal-ħarsien soċjali f’Malta, is-settur kollu tal-
persuni b’diżabilità huwa regolat permezz ta’ Standards Soċjali Regolatorji li 
huma mħarsa b’Avviż Legali. Regolamentazzjoni li ma tfissirx aktar burokrazija 
iżda regolamentazzjoni li qed tpoġġi l-persuni b’diżabilità u l-qraba tagħhom 
fil-qalba tal-ħidma kollha li ssir f’dan is-settur. Permezz ta’ dawn l-Istandards 
ukoll qed nassiguraw li d-drittijiet tal-persuni b’diżabilità jkunu mħarsa filwaqt 
li nimmassimizzaw l-aspirazzjonijiet tagħhom sabiex jiksbu ħajja soċjali 
indipendenti.



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

ċ. 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 ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali fl-2019.

2. Dan il-ktejjeb għandu 6 Standards.

3. Dawn l-iStandards jitkellmu dwar is-Servizz ta’ Ċentri ta’ Matul 
il-Jum 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’ Ċentru ta’ Matul il-Jum.

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;

ċ. 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;

ċ. Li int tingħata għajnuna biex tifhem l-affarjiet kollha li inti 
tista’ tagħżel minnhom;
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d. Li int tkun protett u tkun tista’ tħossok sigur;

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’ Ċentru ta’ Matul il-Jum jilħaq 
il-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet tiegħek

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



IL-ĦAMES PARTI:
X’JGĦIDU DAWN L-ISTANDARDS?
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L-ISTANDARD NUMRU 1: 
ID-DRITTIJIET TIEGĦEK

Is-servizz tiegħek joffri: 

1. Privatezza

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

b. Tingħata kamra privata meta trid tkellem professjonisti 
oħra;

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

d. Tista’ tuża t-telefown fil-privat;

e. Tista’ tuża l-internet.

2. Rispett u drittijiet ta’ ugwaljanza

a. Int tingħata l-opportunitajiet bħal oħrajn;

b. Tista’ tivvota;

ċ. Jgħidulek x’inhu jiġri fis-servizz ta’ Ċentru ta’ Matul il-Jum;

d. Il-ħaddiema u min imexxi jagħti appoġġ meta xi ħadd 
jittrattak ħazin.
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3. Tingħata appoġġ biex tesprimi ruħek

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

b. Tingħata appoġġ biex tiċċelebra avvenimenti importanti 
għalik;

ċ. Tista’ ssaqsi għal persuna biex tieħu deċiżjonijiet għalik.

L-ISTANDARD NUMRU 2: 
INT GĦANDEK PROGRAMM PERSONALI TA’ SAPPORT

Is-servizz 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 U TIEĦU DEĊIŻJONIJIET

Is-servizz jassigura li:

1. Ikollok appoġġ biex tieħu deċiżjonijiet dwar jekk tużax  
is-servizz ta’ Ċentru ta’ Matul il-Jum jew le.

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

3. Tingħata appoġġ biex tieħu deċiżjonijiet tajba.

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

5. Tiġi inkoraġġut biex tieħu sehem fit-tfassil tal-attivitajiet li 
tħobb.

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

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

8. Tista’ tgħid x’inhu l-ikel li tħobb u li hu tajjeb għas-saħħa 
tiegħek.
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L-ISTANDARD NUMRU 4: 
IL-ĦADDIEMA U MIN IMEXXI JŻOMMUK SIGUR

Is-servizz 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. Int ikollok l-ispazju privat tiegħek.

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

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

10. Ħadd ma għandu juża l-affarjiet tiegħek.

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

12. Jinżammu rekords ta’ x’tip ta’ mediċina tieħu u meta tieħu 
l-mediċina.
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L-ISTANDARD NUMRU 5: 
IS-SERVIZZ TA’ ĊENTRI TA’ MATUL IL-JUM JILĦAQ 
IL-BŻONNIJIET U L-ASPIRAZZJONIJIET TIEGĦEK

Is-servizz jassigura li:

1. 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.

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

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

4. Inti tingħata kopja ta’ dan il-kuntratt ta’ ftehim.

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

6. Jekk is-Servizz ta’ Ċentru ta’ Matul il-Jum ma jilħaqx  
il-bżonnijiet tiegħek, int tingħata appoġġ biex issib Servizz  
ta’ Ċentru ta’ Matul il-Jum ġdid.
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L-ISTANDARD NUMRU 6: 
IL-ĦADDIEMA U MIN IMEXXI JASSIGURA LI SERVIZZ 
TA’ ĊENTRU TA’ MATUL IL-JUM JIMXI SEWWA

Is-servizz jassigura li:

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

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