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TAQSIMA 1:
INTRODUZZJONI 
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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.



TAQSIMA 2:
IL-PRINĊIPJI
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Dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji huma bbażati fuq il-prinċipji li 
jassiguraw li int:

1. Tirċievi kwalunkwe kura li għandek bżonn.

2. Tkun ittrattat b’rispett f’kull ħin.

3. Ikollok il-privatezza tiegħek irrispettata.

4. Tkun ħieles mill-abbuż.

5. Tagħmel l-għażliet tiegħek.

6. Tista’ tibqa’ attiv.

7. Tħossok protett u sigur.

8. Tkun ittrattat b’mod 
ugwali bħall-oħrajn.

9. Ikollok d-dritt li 
tagħmel ilment jew 
tagħti feedback.



TAQSIMA 3:
X’INHUMA L-ISTANDARDS?
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1. ID-DRITTIJIET TIEGĦEK 

a. Tieħu deċiżjoni dwar jekk tridx tgħix fid-dar ta’ kura residenzjali.

b. Tkun ittrattat b’rispett u dinjità.

ċ. Tingħata appoġġ biex iżżomm ir-relazzjonijiet eżistenti li 
għandek u tiżviluppa oħrajn ġodda.

d. Tagħmel l-għażliet tiegħek u tibqa’ kemm jista’ jkun 
indipendenti. Tingħata appoġġ f’każ li jkollok bżonn l-għajnuna.

e. Tista’ tagħżel il-ġeneru ta’ kwalunkwe persuna li tipprovdi l-kura 
personali.

f. Tingħata żmien adegwat u tista’ tagħmel il-mistoqsijiet jekk 
ikollok bżonn tieħu deċiżjoni.

ġ. Tieħu sehem fl-ippjanar u tipparteċipa f’attivitajiet soċjali u 
rikreazzjonali.  

g. Tista’ tivvota jekk tixtieq.

għ. Tista’ ġġib l-affarijiet personali tiegħek fid-dar ta’ kura 
residenzjali u żżomhom f’post li jissakkar.

h. Tingħata appoġġ u tkun ittrattat b’rispett fi tmiem il-ħajja.
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2. IL-PJAN TA’ KURA PERSONALI 
U L-PORTAFOLL TIEGĦEK

a. Tim ta’ professjonisti kwalifikati f’dixxiplini differenti jfasslu pjan 
ta’ kura u portafoll dwarek biex isiru jafu lilek, dak li jogħġbok u 
ma jogħġbokx, u l-ħtiġijiet tiegħek.

b. Tkun involut fit-tfassil ta’ dan il-pjan.

ċ. Il-pjan ta’ kura personali inizjali jkun imfassal fi żmien ġimgħa 
mid-dħul tiegħek fid-dar ta’ kura residenzjali.

d. Il-pjan jiġi rivedut u aġġornat 
regolarment.

e. L-implimentazzjoni tal-
pjan ta’ kura personali 
tiġi ddokumentata u 
kkomunikata b’mod 
regolari lill-persuni kollha 
li jappoġġjawk.
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3. IS-SAĦĦA PERSONALI U L-KURA MEDIKA 
TIEGĦEK

a. Tirċievi dieta varjata, pjaċevoli u nutrittiva, u li hi adattata għall-
ħtiġijiet tiegħek.

b. Il-benesseri u s-saħħa fiżika u mentali tiegħek jiġu mħarsa.

ċ. Id-dar ta’ kura residenzjali għandha tabib disponibbli f’każ li 
jkollok bżonn. Tista’ wkoll tara tabib tal-għażla tiegħek jekk 
tixtieq.

d. Tingħata appoġġ biex twettaq kemm jista’ 
jkun attivitajiet relatati mal-kura 
personali b’mod indipendenti jew 
b’assistenza minima.

e. Tingħata għajnuna biex taċċessa 
kwalunkwe servizz tal-kura tas-
saħħa li jista’ jkollok bżonn.

f. Tingħata assistenza biex 
tikseb il-medikazzjoni jew 
l-għajnuniet li jista’ jkollok 
bżonn.
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4. PROTEZZJONI U SALVAGWARDJA  

a. Id-dar ta’ kura residenzjali hija sigura u miżmuma f’kundizzjoni 
tajba.

b. Tkun protett minn kull forma ta’ abbuż.

ċ. Ħadd ma juża l-affarijiet tiegħek sakemm int ma tindikax mod 
ieħor.

d. Tkun taf kif għandek tagħmel ilment mal-maniġment mingħajr 
biża’ u l-maniġment jgħidlek ir-riżultat tal-ilment tiegħek. Tista’ 
tagħmel l-ilment tiegħek b’mod anonimu jekk tixtieq.
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5. L-AMBJENT FIŻIKU  

a. Id-dar ta’ kura residenzjali, il-kamra tas-sodda u l-kamra  
tal-banju tiegħek huma siguri u komdi.

b. Tista’ tiċċaqlaq minn post għal ieħor b’mod sigur fid-dar  
ta’ kura residenzjali. 

ċ. Id-dar ta’ kura residenzjali għandha spazju adegwat fejn int 
tista’ tiekol, tiltaqa’ mal-viżitaturi, u tissoċjalizza. Għandha wkoll 
spazju estern li int tista’ taċċessa.

d. Titħalla tkun kemm jista’ jkun indipendenti. Id-dar ta’ kura 
residenzjali tipprovdilek apparat speċjalizzat li jista’ jkollok 
bżonn biex jgħinek tibqa’ kemm jista’ jkun indipendenti.
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6. IL-PROVVISTA TAS-SERVIZZ  

a. Il-provditur tas-servizz jipprovdi riżorsi u servizzi speċjalizzati li 
jaqdu l-ħtiġijiet tiegħek. 

b. Tista’ tgħix fid-dar ta’ kura residenzjali bi prova qabel tiddeċiedi 
li tibqa’ tgħix hemm fuq bażi permanenti.

ċ. Int u l-qraba tiegħek tingħataw informazzjoni dwar l-ispejjeż 
finanzjarji qabel id-dħul tiegħek fid-dar ta’ kura residenzjali.

d. Ikollok aċċess għat-trasport f’każ ta’ 
bżonn.

e. Fid-dar ta’ kura 
residenzjali jkollok 
aċċess għall-internet, 
telefown u televixin bla 
ħlas.

f. F’każ li d-dar ta’ 
kura residenzjali 
tagħlaq, int tingħata 
għajnuna biex tmur 
tgħix f’dar ta’ kura 
residenzjali oħra. 
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7. IMMANIĠĠJAR TA’ KWALITÀ

a. Fid-dar ta’ kura residenzjali, il-maniġment iħaddem staff 
b’esperjenza u li jkun kwalifikat kif xieraq.

b. L-istaff jingħata taħriġ u jkun issorveljat biex jiġi assigurat li int 
tirċievi servizzi u kura ta’ kwalità.

ċ. Il-maniġment jassigura li jkun hemm numru adegwat ta’ staff 
preżenti f’kull ħin biex jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek kollha.

d. Ikun hemm staff disponibbli f’kull ħin li huwa kapaċi 
jikkomunika kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti.

e. Tkun infurmat dwar 
spezzjonijiet ippjanati 
mill-Awtorità u tkun 
tista’ tipparteċipa 
jekk tixtieq.
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+356 2549 4345

feedback.scsa@gov.mt

SCSA, 469, Bugeia Institute 
St Joseph High Road  
Santa Venera, SVR 1012, Malta

scsa.gov.mt

IKKUNTATTJANA:
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please let us know which 
ministry logos should 
be included

Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali
469, Bugeia Institute, Triq il-Kbira San Ġużepp
Santa Venera, Malta

www.scsa.gov.mt

© Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 2021

Edizzjoni 1


