
2019

Rapport 
Annwali



2019

Rapport 
Annwali





Werrej

5 Messaġġ mill-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal 
u Solidarjetà Soċjali 
ONOR. MICHAEL FALZON

6 Messaġġ miċ-Chairperson tal-Awtorità 
DOTT. KATYA DE GIOVANNI

7 Messaġġ mill-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità 
MATTHEW VELLA

10 Liċenzjar 
EDWINA GOUDER

14 Regolamenti u Standards 
FRANCESCA MUSCAT CAMILLERI

20 Ispettorat 
MICHAEL MIZZI

23 Assigurazzjoni ta’ Kwalità u Komunikazzjoni 
LETIZIA BUTTIGIEG

27 Awtorità Ċentrali 
EDWINA GOUDER

32 Servizzi Korporattivi 
MARIA MICALLEF

35 Finanzi 
PATRICK CARUANA



L-Awtorità ta’ Standards ta’ 
Ħarsien Soċjali ġiet imwaqqfa 

biex tirregola l-ħruġ ta’ liċenzji 
lill-provdituri tas-servizz 

kollha f ’dan il-qasam



Il-ħtieġa għal qafas regolatorju għas-servizzi 
ta’ ħarsien soċjali tagħna kienet ilha tinħass u 
mistennija għal żmien twil. Din il-ħtieġa kienet 
aktar aċċennata f’dawn l-aħħar snin minħabba 
ż-żieda sostanzjali fin-numru ta’ servizzi ta’ 
ħarsien soċjali f’pajjiżna. 

Bħala dawk li nfasslu l-politika, ħassejna ħtieġa 
ta’ Att li jipprovdi regolamenti lis-servizzi ta’ 
ħarsien soċjali kollha. Dan kollu flimkien mat-tfassil 
tad-drittijiet u tad-dmirijiet tal-provdituri tas-
servizzi. Għal dan il-għan, l-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali ġiet imwaqqfa biex tirregola 
l-ħruġ ta’ liċenzji lill-provdituri tas-servizz kollha 
f’dan il-qasam. 

Waħda mill-miri ewlenin ta’ dan l-Att kienet li 
jassisti lill-provdituri tas-servizzi ta’ ħarsien soċjali 
biex jilħqu kwalità aħjar tas-servizzi pprovduti, 
filwaqt li fl-istess ħin jiżgura li kulħadd isegwi 
l-istess livell ta’ kundizzjonijiet. 

F’dawn l-aħħar xhur, l-Awtorità rnexxielha 
toħloq, mhux biss għarfien tar-rwol tagħha, iżda 
issa qed tilħaq il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet ta’ 
persuni li jiddependu biss fuq is-sistema ta’ ħarsien 
soċjali. Għalhekk, pereżempju, diġà għamilna 
gwadann sostanzjali fl-oqsma tal-anzjani, tal-
persuni b’diżabilità, kif ukoll fl-adozzjonijiet 
internazzjonali. Permezz ta’ varjetà ta’ indikaturi 
ta’ kwalità, din l-Awtorità rnexxielha tgħolli l-livell 
ta’ kwalità mitlub, iżda fl-istess ħin tistabbilixxi 
miri raġonevoli u kemm dawn jistgħu jintlaħqu.  

Jien ukoll nemmen li l-organizzazzjoni tal-
Konferenzi Nazzjoni dwar l-Adozzjoni u l-Fostering 
għolliet il-livell u l-kwalità. Jien ukoll impressjonat 

bil-livell ta’ koperazzjoni bejn l-Awtorità u 
l-provdituri tas-servizzi, filwaqt li nemmen li 
hemm bżonn li nkomplu r-rutina ta’ spezzjonijiet 
biex niżguraw li tkun provduta l-ogħla kwalità. 

Nemmen bis-sħiħ li permezz tal-irwol 
importanti tagħha, l-Awtorità ser tħalli mpatt 
pożittiv fuq ix-xogħol tal-ħarsien soċjali u fuq il-
kwalità tal-iżvilupp tas-servizzi f’dan is-settur, fix-
xhur u s-snin li ġejjin.

MESSAĠĠ

Mill-Ministru għall-Familja, 
Drittijiet tat-Tfal 
u Solidarjetà Soċjali
ONOR. MICHAEL FALZON



Bħala l-ewwel Chairperson tal-Awtorità ta’ 
Standards ta’ Ħarsien Soċjali, nixtieq nilqagħkom 
biex taqraw dan ir-rapport li jkopri parti mill-2018 
u s-sena 2019 kollha. F’Lulju tal-2018, il-Gvern 
preżenti stabilixxa pass tant mistenni bil-għan li 
jtejjeb il-kwalità fil-qasam tal-kura soċjali f’Malta. 
L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 
kienet imwaqqfa bħala entità separata minn kull 
provvista ta’ servizz kemm mill-Gvern u anke mill-
privat sabiex ikun żgurat li s-servizzi provduti lil 
dawk il-persuni li għandhom bżonnhom huma tal-
ogħla kwalità.  

Il-Bord tad-Diretturi huwa wieħed professjonali 
li jifrex fuq oqsma vasti, bi grupp ta’ nies li jistgħu 
jikkontribwixxu għall-binja u l-implimentazzjoni 
tal-missjoni ta’ din l-Awtorità. Erba’ membri minn 
dan il-grupp ġejjin mill-qasam soċjali filwaqt li tnejn 
oħra huma avukat u perit rispettivament. Membru 
ieħor għandu esperjenza vasta fl-immaniġġjar tal-
proġetti u huwa wkoll foster carer.

Kemm l-2018 u anke l-2019 kienu snin 
impenjattivi u eċitanti għall-Awtorità. Minbarra 
li bdejna naħdmu biex ikun hemm l-għodda 
u l-monitoraġġ tas-servizzi kollha li hemm fil-
qasam soċjali, bdejna niffukaw u naħdmu biex 
nibdew servizzi li jiddistingwuna bħala Awtorità 
separata. Ġew ippubblikati l-istandards meħtieġa 
mill-provdituri tas-servizz biex joperaw u 
jkollhom liċenzja, kemm fit-tul u kemm dawk fil-
verżjoni Gwida Faċli għall-Qari. Wieħed ma jistax 
ħlief jassigura lill-pubbliku bl-impenn tagħna li 

nassiguraw li l-provdituri tas-servizz kollha ser 
ikunu megħjuna f’din it-transizzjoni u dawk il-
persuni li ser jagħmlu użu mis-servizzi ser ikunu 
qed jibbenefikaw f’termini ta’ kwalità.

Qegħdin ukoll nagħmlu l-aħjar li nistgħu biex 
inkunu preżenti fil-medja. L-Awtorità għadha 
kif fetħet il-paġna tagħha fuq Facebook biex 
tipprovdi aġġornamenti regolari dwar dak li jkun 
għaddej. Il-Kap Eżekuttiv u l-istaff tiegħu qed 
jidhru b’mod regolari fuq il-televixin lokali kif 
ukoll fuq programmi tar-radju. Saru wkoll numru 
ta’ konferenzi tal-istampa biex ġew imnieda 
Standards Soċjali Regolatorji tal-Adozzjoni ġodda, 
għad-djar residenzjali li jieħdu ħsieb persuni bid-
diżabilità, għal djar li jservu bħala respite, għal 
persuni b’diżabilità, għal ċentri ta’ matul il-jum għal 
persuni b’diżabilità, għal servizzi residenzjali għal 
individwi li għandhom dipendenzi minn abbuż ta’ 
sustanzi u dipendenzi oħra. Organizzajna wkoll 
konferenzi nazzjonali fuq Adozzjoni, Persuni 
Anzjani, u Kwalità. L-involviment tagħna fuq il-
medja jipprovdi wkoll il-kuntatt, l-għajnuna u 
l-kontribut li l-ħin kollu noffru lill-istakeholders li 
huma milqugħa biex jagħtu l-kontribut tagħhom 
u l-feedback permezz tal-laqgħat regolari li 
torganizza l-Awtorità. 

Bħal f’kull inizjattiva u bidla oħra, it-transizzjoni 
tieħu l-ħin. Fid-dinja tal-lum, l-uniku ħaġa li hija għal 
dejjem hija l-bidla. Il-Bord u l-grupp Eżekuttiv tal-
Awtorità qed iħarsu ’l quddiem biex jaħdmu f’dan 
il-futur tant sabiħ bl-għajnuna tal-istakeholders u 
l-awtoritajiet għolja ta’ pajjiżna.

MESSAĠĠ

Miċ-Chairperson 
tal-Awtorità
DOTT. KATYA DE GIOVANNI
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Hekk kif l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien 
Soċjali qed tniedi l-ewwel edizzjoni tar-Rapport 
Annwali, huwa importanti li nikkommemoraw 
l-eżiti u l-istadji importanti li lħaqna fl-2019. B’mod 
partikolari, l-Awtorità leħqet il-mimra tagħha 
li tippubblika l-iStandards Soċjali Regolatorji 
għas-setturi tal-adozzjonijiet, Abbużi minn 
Sustanzi u dipendenzi oħra u diżabilità, filwaqt 
li ppubblikajna Standards Soċjali Regolatorji 
fil-qasam tas-Servizzi fil-Komunità u Kura 
Alternattiva għall-konsultazzjoni pubblika. Barra 
minn hekk, l-Awtorità nediet b’suċċess l-iStrateġija 
Nazzjonali tal-Adozzjoni permezz tal-ewwel 
Konferenza tal-Adozzjoni organizzata f’April tal-
2019. Din l-istrateġija ddistingwiet l-isforzi li saru 
mill-persuni konċernati fil-qasam tal-adozzjonijiet 
u pprovdiet r-raġunijiet meħtieġa biex inkomplu 
nesploraw it-triq ’il quddiem f’dan is-suġġett. 

Punti milħuqa

B’mod partikolari, l-Awtorità żammet f’qalbha 
l-filosofija tad-djalogu u l-kollaborazzjoni u mxiet 
fuq il-kunċett ta’ Pjattaformi ta’ Kollaborazzjoni 
sabiex tkompli l-konsultazzjoni tagħha mal-
persuni kollha konċernati u toħloq l-iStandards. 
Dawn il-pjattaformi taw lok lill-professjonisti u 
lill-provdituri tas-servizz biex jiddiskutu u jaqsmu 
l-fehmiet tagħhom fuq suġġetti li jeffettwawhom 
b’mod dirett fil-qasam rispettiv li jispeċjalizzaw 
fih. 

F’dan ir-rigward, l-Uffiċċju tal-Ispettorat fi ħdan 
l-Awtorità għamel 998 żjara, liema żjarat iffukaw 
fuq il-liċenzjar tas-servizzi tal-protezzjoni soċjali 
kif ukoll biex ikomplu l-monitoraġġ u jinvestigaw 
il-każijiet ta’ feedback. L-Uffiċċju tal-Liċenzjar 
ħareġ 219-il liċenzja li tirregola l-provvista tas-

Senior Management tal-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali

MESSAĠĠ 

Mill-Kap Eżekuttiv 
tal-Awtorità
MATTHEW VELLA



servizzi tal-protezzjonijiet soċjali. Azzjoni bħal 
din tippromwovi governanza tajba fil-qasam tal-
protezzjoni soċjali. 

L-Awtorità kkollaborat b’suċċess u organizzat 
l-ewwel Konferenza Nazzjonali għal Persuni 
Anzjani kif ukoll il-Konferenza Nazzjonali ta’ 
Kwalità bħala parti mill-inizjattivi biex nolqtu 
punti importanti fil-protezzjoni soċjali u 
nindirizzaw il-lakuni li ġew identifikati. Barra 
minn hekk, avvenimenti bħal dawn iservu bħala 
pjattaforma addizzjonali għal min juża s-servizz, 
qraba, professjonisti u provdituri tas-servizz 
biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom u prattiċi 
tajbin. Permezz tal-Uffiċċju tar-Relazzjonijiet 
Esterni, l-Awtorità estendiet it-taqsimiet 
internazzjonali tagħha u rnexxielha tipprovdi 

esperjenza tal-monitoraġġ tal-impjiegi barra 
minn Malta għall-membri tal-istaff f’postijiet 
differenti fl-Iżvezja. Kollaborazzjoni bħal din 
kienet possibbli permezz tan-networks li bnew 
bil-parteċipazzjoni f’fora differenti bħas-Sħubija 
Ewropea għal Organizzazzjonijiet Superviżorji 
fis-Servizzi tas-Saħħa u Kura Soċjali (EPSO), 
il-Fondazzjoni Internazzjonali għall-Kura 
Integrata u regolaturi differenti tal-protezzjoni 
soċjali f’livelli Ewropej u Internazzjonali. 

Ta’ min ifaħħar ukoll il-kollaborazzjoni interna 
li teżisti bejn l-Uffiċċji kollha speċjalment bejn 
l-Uffiċċju tas-Servizzi Korpattivi u tal-Finanzi li 
x-xogħol tagħhom jgħaqqad l-operazzjonijiet 
ewlenija tal-Awtorità u li mingħajrhom ħafna 
mis-servizzi offruti ma jkunux assigurati.

Laqgħa mal-President ta’ Malta l-Eċċellenza Tiegħu George Vella
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Kontinwità u Konsolidazzjoni

Dan it-twettiq mhux ser jieqaf fl-2020, bl-
Awtorità tibda l-implimentazzjoni tal-Viżjoni 
Strateġika għall-2020-2027. Din il-viżjoni 
tinkorpora miżuri ambizzjużi u li jistgħu jintlaħqu, 
li l-Awtorità qed timmira li timplimenta fiż-
żmien imsemmi. Din il-viżjoni timmira li tkompli 
l-investimenti li qed isiru b’mod partikolari f’dak li 
għandu x’jaqsam mar-riżorsi umani tal-Awtorità 
kif ukoll biex tassigura li l-avvanzi teknoloġiċi 
neċessarji qegħdin f’posthom biex jassiguraw 
tmexxija tajba tas-servizzi offruti mill-Awtorità. 
Barra minn hekk, din il-viżjoni strateġika ser 
tissalvagwardja il-kollaborazzjoni ta’ dawk li 
jużaw is-servizz u l-provdituri tas-servizz sabiex 
tkun assigurata l-perspettiva tal-valur tal-flus. 

Meta nħarsu lejn dak li twettaq, nixtieq 
nestendi l-apprezzament tiegħi lill-Onorevoli 
Michael Falzon, Ministru għall-Familja, Drittijiet 
tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, qabel Segretarju 
Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni 
b’Diżabilità, l-Onorevoli Anthony Agius Decelis 
u s-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Silvio 
Parnis u s-Segretarju Permanenti s-Sur Mark 
Musu għall-għajnuna tagħhom matul is-sena. 
Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Bord tad-Diretturi, 
il-Maniġment u l-istaff għall-kooperazzjoni fl-
immaniġġjar biex jintleħqu dawn l-għanijiet. 
Fl-aħħar, nixtieq nirringrazzja lill-istakeholders, 
professjonisti, dawk il-persuni li jużaw is-servizz 
u lill-qraba tagħhom li qegħdin fiċ-ċentru tal-
isforzi kollha li tagħmel l-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali biex tassigura li s-servizzi tal-
protezzjoni soċjali huma mmexxija bil-valuri ta’ 
tmexxija tajba fl-operazzjonijiet kollha. 

Din il-viżjoni strateġika ser 
tissalvagwardja il-kollaborazzjoni 

ta’ dawk li jużaw is-servizz 
u l-provdituri tas-servizz sabiex 

tkun assigurata l-perspettiva 
tal-valur tal-flus



Rapport ta’ Progress

F’Mejju 2018, L-Uffiċċju tal-Liċenzjar introduċa 
l-irwol u l-funzjonijiet tal-Awtorità permezz ta’ 
ittra uffiċjali li ntbagħtet lis-servizz ta’ protezzjoni 
soċjali. Wara, il-provdituri tas-servizz tal-
protezzjoni soċjali kollha kienu mistiedna jattendu 
għal sessjonijiet ta’ informazzjoni, fejn f’dawn 
is-sessjonijiet kull uffiċċju fi ħdan l-Awtorità 
spjega x’inhu x-xogħol u l-funzjonijiet tiegħu. 
L-Awtorità ddikjarat li l-għan tagħha hu dak li 
tadotta approċċ kollaborattiv għall-benefiċċju 
tal-persuni li jużaw is-servizz li huma vulnerabbli 
u għandhom bżonn ta’ protezzjoni. Barra dawn 
is-sessjonijiet ta’ informazzjoni, saru numru ta’ 
laqgħat b’mod individwali mal-provdituri tas-
servizz ta’ protezzjoni soċjali li wrew ix-xewqa ta’ 
aktar kjarifika.

L-Uffiċċju tal-Liċenzjar kien responsabbli 
wkoll li jsir abbozz tal-Formoli ta’ Applikazzjoni 
biex ikun jista’ jsir l-applikar għal-liċenzja; dawn 
saru bil-ħsieb li s-servizz ta’ protezzjoni soċjali 
jkun fiċ-ċentru u f’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju 
tal-Ispettorat u l-Uffiċċju tar-Regolamenti u 
l-iStandards.

F’Ottubru tal-2018, l-Awtorità nediet Proġett 
Pilota fejn ħames (5) entitajiet kienu mistiedna 
jipparteċipaw. L-għan ta’ dan il-proġett pilota 
kien li l-proċess tal-applikazzjoni jsir bi prova u 
wara jsir il-proċess tal-liċenzjar. 

ĦARSA ĠENERALI
 
L-Uffiċċju tal-Liċenzjar fi ħdan l-Awtorità ta’ 
Standards ta’ Ħarsien Soċjali hija responsabbli 
biex tirċievi, tagħti konferma u teżamina 
l-applikazzjonijiet għal-liċenzji għal servizzi 
ta’ protezzjoni soċjali. L-Uffiċċju tal-Liċenzjar 
huwa responsabbli li joħroġ, jirrevoka u jirrifjuta 
li jagħti liċenzja għal servizz ta’ protezzjoni 
soċjali – dan huwa bbażat fuq żjarat ta’ 
spezzjoni li jsiru u l-evidenza li tinġabar mill-
Uffiċċju tal-Ispettorat fi ħdan l-Awtorità. 
L-Uffiċċju msemmi jifformula l-rispons qabel 
ma jagħmel l-ispezzjonijiet neċessarji skont 
l-iStandards Soċjali Regolatorji maħruġa mill-
Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali. 

L-Uffiċċju tal-Liċenzjar huwa involut ukoll fl-
investigazzjoni ta’ dawk il-provdituri tas-servizz 
li ma jkunux konformi. L-Uffiċċju huwa involut 
ukoll fi kwistjonijiet legali u ta’ konformità 
li jinħolqu minn żmien għal żmien li jistgħu 
jaffettwaw il-kwalità tal-provvista tas-servizz 
minn servizz ta’ protezzjoni soċjali liċenzjat 
mill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali.

Liċenzjar
EDWINA GOUDER
Kap tal-Liċenzjar
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Ladarba dawn il-ħames (5) entitajiet kienu 
identifikati, l-Uffiċċju tal-Liċenzjar bagħtilhom 
kopja tal-Formola tal-Applikazzjoni, fejn kellha 
tintbagħat lura flimkien mad-dokumenti relevanti 
fi żmien stipulat. Il-proġett pilota kien bżonnjuż 
sabiex jiġu identifikati l-partijiet tal-proċess tal-
liċenzjar fejn kien hemm bżonn titjib. Il-proċess 
analizza wkoll il-proċess ta’ spezzjoni meħtieġ 
fl-evalwazzjoni u assessjar ta’ servizz mill-
Uffiċċju tal-Ispettorat tal-Awtorità. Dan ix-xogħol 
stabilixxa x-xogħol bejn it-tliet (3) Uffiċċji fl-
Awtorità jiġifieri l-Uffiċċju tal-Liċenzjar, l-Uffiċċju 
tal-Ispettorat u l-Uffiċċju tar-Regolamenti u 
l-iStandards. 

F’Diċembru 2018, wara avviż legali 446 tal-2018, 
l-Uffiċċju tal-Liċenzjar kien qed jaħdem biex jieħu 
l-kontroll tal-fajls tad-Djar Residenzjali tal-Anzjani 
li f’dak iż-żmien waqgħu taħt ir-responsabbiltà 
tad-Direttorat tal-iStandards tal-Kura tas-Saħħa. 
Saru numru ta’ laqgħat mad-Direttorat imsemmi 
sabiex ma jkunx hemm problemi meta din 
l-informazzjoni tgħaddi għand l-Awtorità.

Fl-ewwel seba’ (7) xhur ta’ ħidma, l-Uffiċċju tal-
Liċenzjar, ipproċessa l-akkreditazzjoni/il-proċess 
tal-liċenzjar ta’dawn l-entitajiet: 

41

5

3

2
1

DJAR GĦALL-ANZJANI

AĠENZIJI TAL-ADOZZJONI

SERVIZZI RESIDENZJALI

SERVIZZI FIL-KOMUNITÀ U TA’ SAPPORT

SERVIZZ TA’ FOSTERING
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Bejn Jannar u Diċembru tal-2019, l-Uffiċċju 
tal-Liċenzjar kompla jipproċessa applikazzjonijiet 
ta’ liċenzji ġodda. Total ta’ 219-il entità kienet 
akkreditata/liċenzjata kif ġej:

Entitajiet Akkreditati/Liċenzjati

Servizzi Residenzjali għall-Anzjani

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Aġenziji tal-Adozzjoni

Servizzi bbażati fl-Uffiċċju – Istituzzjonijiet tas-Saħħa 

Servizzi fil-Komunità u Servizzi ta’ Sapport għall-Familji

Servizz ta’ Fostering

Ċentri ta’ Matul il-Jum għal Persuni Anzjani

Servizzi ta’ Outreach u fil-Komunità - Drogi/Alkoħol/Logħob

Servizzi Residenzjali offruti lil individwi bi problemi
relatati ma’ abbuż minn sustanzi u dipendenzi 

Servizzi Residenzjali ta’ Protezzjoni Soċjali – Adulti

Servizzi Residenzjali għal Tfal f’Ħarsien Alternattiv 

Immigranti u Persuni li jfittxu Ażil – Minuri mhux Akkumpanjati 

Servizzi Residenzjali għal Persuni b’Diżabilità 

Servizzi Residenzjali – Rijabilitazzjoni fis-Soċjetà

Servizzi ta’ Ċentri ta’ Matul il-Jum għal Persuni u Tfal b’Diżabilità

Servizzi ta’ Ċentri ta’ Matul il-Jum
għal Anzjani li għandhom id-Dimensja

Servizzi fil-Komunità għal Persuni li għandhom Diżabilità

Servizzi ta’ Respite għal Persuni bid-Diżabilità

Shelters u Akkomodazzjoni Temporanja

Shelter għal Matul il-Lejl għal Persuni li għandhom id-Dimensja

Servizzi Residenzjali – Vjolenza Domestika

Servizzi bbażati fl-Uffiċċju għal Persuni b’Diżabilità

Servizzi bbażati fl-Uffiċċju għal Tfal f’Ħarsien Alternattiv 

Servizzi bbażati fl-Uffiċċju għal Vittmi ta’ Vjolenza Domestika

Servizzi bbażati fl-Uffiċċju għall-Familji

Servizzi bbażati fl-Uffiċċju- Servizzi Ġenerali
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L-Artiklu 20 tal-Att tal-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali, Kapitlu 582 tal-Liġijiet ta’ 
Malta jagħti mandat lill-istess Awtorità biex 
tippubblika fil-Gazzetta tal-Gvern lista sħiħa 
tal-provdituri tas-servizz kollha kif ukoll lista 
ta’ dawk il-provdituri tas-servizz kollha li 
l-liċenzja tagħhom ġiet revokata u kull bidliet 
fil-kundizzjonijiet meħtieġa biex terġa’ tingħata 
l-liċenzja. L-Uffiċċju tal-Liċenzjar stabilixxa 
reġistru online bl-informazzjoni dwar il-liċenzja 
għal kull servizz ta’ protezzjoni soċjali liċenzjat. 
Ir-reġistru online huwa disponibbli fuq il-websajt 
tal-Awtorità u huwa aġġornat b’mod regolari.

Ma’ dan ta’ hawn fuq, l-Uffiċċju tal-Liċenzjar 
kien involut ukoll fi kwistjonijiet legali li jidhru 
minn żmien għal ieħor u li jaffettwaw l-operat 
tal-Awtorità inkluż, l-għoti ta’ input legali 
għall-ilmenti li jidħlu u jaħdem mal-Unit tal-
Leġislazzjoni tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali 
għall-pubblikazzjoni tal-iStandards Regolatorji 
Soċjali maħruġa mill-Awtorità f’forma ta’ Avviż 
Legali. 

Uffiċjali mill-Uffiċċju tal-Liċenzji kellhom 
l-opportunità li jattendu taħriġ barra minn Malta 
sabiex itejbu l-għarfien tagħhom f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-operat ta’ Awtorità simili mill-
perspettiva tal-liċenzjar.

Triq ’il Quddiem

Filwaqt li jinżamm rapport tajjeb mas-servizzi 
ta’ protezzjoni soċjali liċenzjati fl-2019, fl-2020 
l-Uffiċċju tal-Liċenzjar ser jibda l-proċess ta’ tiġdid 
għas-servizzi ta’ protezzjoni soċjali li għandu 
liċenzjati fl-2019 skont Artiklu 17 tal-Att tal-
Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali, Kapitlu 
582 tal-Liġijiet ta’ Malta. L-Uffiċċju msemmi ser 
ikompli wkoll jirċievi u jipproċessa applikazzjoni 
ta’ liċenzji ġodda.  

L-Uffiċċju tal-Liċenzjar ser ikompli jtejjeb u 
jiffaċilita l-proċess tal-liċenzji bl-għan li jipprovdi 
proċess aktar sempliċi u inqas burokratiku. Barra 
minn hekk, dan l-Uffiċċju ser jagħti feedback dwar 
is-sistema tal-I.T. li bħalissa hemm ħsieb fuqha. Ta’ 
min jgħid li l-Uffiċċju huwa impenjat li jieħu ħsieb 
l-iżvilupp professjonali kontinwu u l-benesseri 
tal-membri tiegħu u ser ikompli jieħu ħsieb ir-
relazzjoni pożittiva tax-xogħol li hija stabbilita 
diġà bl-għan li toffri l-aħjar servizz ta’ kwalità.

Ċerimonja tal-Liċenzjar tas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali, 2019



ĦARSA ĠENERALI 

L-Uffiċċju tar-Regolamenti u l-iStandards fl-
Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali għandu 
erba’ funzjonijiet ewlenin; jissettja l-iStandards 
Soċjali Regolatorji, jikteb ir-regolamenti, jiżviluppa 
għodod ta’ kwalità, u jagħmel eżerċizzji ta’ social 
intelligence. 

F’dak li għandu x’jaqsam mal-iStandards 
Soċjali Regolatorji, l-Uffiċċju jirrevedi standards li 
diġà hemm fil-qasam soċjali, jiżviluppa standards, 
u joħroġ fil-qasam soċjali biex jassigura li s-servizzi 
jkunu mtejba kontinwament u jilqgħu l-bżonnijiet 
reali tal-persuni li jużaw is-servizz.

Xi oqsma tal-kura soċjali jistgħu jiġu mmarkati 
li għandhom bżonn aktar regolamenti, u meta jiġri 
dan, l-Uffiċċju jikteb ir-regolamenti flimkien mal-
Uffiċċju Legali. Dawn ir-regolamenti joffru qafas 
ċar u konsistenti sabiex jgħinu lir-regolatur biex 
jissalvagwardja d-dmir tiegħu li jipproteġi lil min 
juża s-servizz. 

L-Uffiċċju tar-Regolamenti u l-iStandards 
jiżviluppa għodda ta’ kwalità, li huma standard 
u ddisinjati biex jassessjaw il-provvista tas-
servizz. Dawn jittieħdu mill-istandards sabiex 
ikun assigurat assessjar u monitoraġġ ugwali fis-
servizzi kollha tal-istess qasam. 

Meta jkun hemm bżonn ta’ riċerka komprensiva 
bl-għan li jkun hemm fehim aħjar tal-kwalità 
u n-nuqqasijiet tas-servizzi li qed jiġu offruti, 
l-Uffiċċju jagħmel eżerċizzji ta’ social intelligence. 
Id-data tinġabar u tkun analizzata, u r-riżultati 
jkunu ppreżentati lill-provdituri tas-servizz.  

Dan l-Uffiċċju jaħdem f’kollaborazzjoni ma’ 
uffiċċji oħra biex jassigura xogħol mingħajr 
diffikultà fl-Awtorità filwaqt li jiġbor il-feedback 
meħtieġ biex iwassal għall-għanijiet tal-Awtorità. 
Fl-aħħar nett, l-Uffiċċju tar-Regolamenti u 
l-iStandards jaħdem id f’id mal-Uffiċċju tal-Kap 
Eżekuttiv biex jiffaċilita l-iżvilupp ta’ strateġiji fit-
tul fil-qasam tal-kura soċjali.

Regolamenti u Standards
FRANCESCA MUSCAT CAMILLERI
Kap tar-Regolamenti u Standards
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Rapport ta’ Progress 

10 settijiet ta’ Standards 
Soċjali Regolatorji
L-Uffiċċju tar-Regolamenti u l-iStandards 
żviluppa mudell ġdid għall-istandards. Il-mudell 
il-ġdid tefa’ l-attenzjoni mill-proċessi għal min 
jagħmel użu u l-klijenti; dan sar bil-kollaborazzjoni 
ma’ stakeholders. Barra minn hekk, l-Uffiċċju beda 
verżjoni eħfef billi jnaqqas ukoll in-numru aħħari 
ta’ standards, filwaqt li jassigura aktar kwalità fil-
provvista tas-servizz. 

Il-mudell il-ġdid, kif ukoll l-Att tal-Awtorità 
ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali, jassiguraw li 
l-iStandards Soċjali Regolatorji li hemm issa huma 
miġbura fil-liġi bis-saħħa ta’ Avviż Legali. Għal kull 
Stqarrija ta’ Standard hemm numru ta’ Indikaturi 
ta’ Kwalità li jiffurmaw ukoll l-bażi tal-Avviż Legali.

Il-pass li jmiss kien li nipprovdu lill-provdituri 
tas-servizz bi gwida biex dawn l-Indikaturi ta’ 
Kwalità jkunu jistgħu jintlaħqu. Dan sar permezz 
tal-ħolqien ta’ Linji Gwida b’lista tal-Istqarrija 
tal-iStandard flimkien mal-Indikaturi ta’ Kwalità; 
għal kull Indikatur ta’ Kwalità, inħolqu numru ta’ 
Indikaturi ta’ Prestazzjoni li huma realistiċi u li 
jistgħu jintleħqu mill-provdituri tas-servizz. Dawn 
jgħinu lill-maniġment u lil professjonisti varji 
b’mod oġġettiv.

Għal kull sett ta’ Standards Soċjali Regolatorji, 
l-Uffiċċju qed jiżviluppa wkoll Gwida Faċli għall-
Qari għall-benefiċċju ta’ min juża s-servizz, li 
jevita kliem tekniku bl-għan li jindirizza lil kulħadd. 

Għalhekk dan il-mudell huwa maqsum fi tlieta; 
legalment vinkolanti, jipprovdi gwida lill-provdituri 
tas-servizz, u verżjoni faċli biex tinqara għal min 
juża s-servizz.

10 settijiet ta’ Standards Soċjali Regolatorji 



Adozzjonijiet
L-iStandards Soċjali Regolatorji relatati mal-qasam 
tal-adozzjoni kienu mnedija għall-konsultazzjoni 
pubblika lejn l-aħħar tal-2017; madankollu l-abbozz 
finali ma kienx għadu ġie mniedi. L-Uffiċċju rranġa 
l-istandards filwaqt li kkunsidra l-feedback li rċieva 
waqt il-konsultazzjoni pubblika. Flimkien mal-
mudell il-ġdid, l-Uffiċċju għamel abbozz tal-Avviż 
Legali, Gwida Faċli għall-Qari biex tinqara għall-
ġenituri adottivi prospettivi, u rranġa l-istandards 
li kien hemm qabel f’Linji Gwida għall-provdituri 
tas-servizz. Bħal fl-iStandards l-oħra, il-Linji Gwida 
jinsabu f’format standard b’numru ta’ Indikaturi ta’ 
Kwalità għal kull standard u numru ta’ Indikaturi 
ta’ Prestazzjoni għal kull Indikatur ta’ Kwalità. 

L-aġenziji tal-adozzjoni, il-partijiet ewlenin 
f’dan il-qasam, fl-aħħar ser ikollhom jimxu ma’ 
dawn l-istandards u għalhekk kienu inklużi u 
mgħarrfin b’dan il-mudell il-ġdid, li kien milqugħ 
tajjeb ħafna. L-abbozz finali kien imniedi 
f’Diċembru 2018 mill-Onorevoli Ministru Falzon u 
l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità, is-Sur Matthew Vella. 

Il-kotba jinsabu online kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-
Malti, bħal kull set ta’ Sandards.

Diżabilità – Servizzi Residenzjali
Il-qasam tad-diżabilità huwa maqsum fi tliet 
oqsma; Servizzi Residenzjali, Servizzi ta’ Respite, 
u Servizzi taċ-Ċentri ta’ Matul il-Jum għal persuni 
b’diżabilità. Minħabba li l-istandards residenzjali 
għall-persuni b’diżabilità kienu diġà ġew imnedija 
fl-2015, qabel il-bidu tal-Awtorità, l-Uffiċċju beda 
proċess biex jirranġa dawn l-istandards u jġibhom 
konformi mal-mudell il-ġdid. Dan sar ukoll 
permezz ta’ konsultazzjoni mal-istakeholders 
fil-qasam u b’perjodu qasir ta’ konsultazzjoni 
pubblika. Il-Gwida Faċli għall-Qari ngħatat lil 
persuna b’diżabilità intellettwali b’kollaborazzjoni 
mal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni 
b’Diżabilità, u l-feedback kien li l-Gwida Faċli 
għall-Qari biex tinqara kienet tassew faċli biex 
tinftiehem.  Ingħata wkoll feedback għall-mudell 
bi tliet taqsimiet, li jinsab kemm bil-Malti u anke 

L-Ewwel Pjattaforma ta’ Kollaborazzjoni, 2018
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bl-Ingliż, kif ukoll fuq il-kontenut. Saru emendi 
skont il-feedback li ngħata u sal-aħħar tas-sena 
x-xogħol tal-Uffiċċju kien lest u ngħata lill-Uffiċċju 
tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità u Komunikazzjoni 
għall-proċess tad-disinn. It-tnedija tal-iStandards 
tar-Regolamenti Soċjali għal Servizzi Residenzjali 
għal Persuni b’Diżabilità, flimkien mal-kotba bil-
Gwida Faċli għall-Qari, saret fi Frar tal-2019.
 
Diżabilità – Servizzi ta’ Respite 
L-istess proċedura saret għas-servizzi ta’ respite 
għal persuni b’Diżabilità. L-Uffiċċju għamel 
l-istess proċess biex jirranġa l-istandards u 
jġibhom bħall-mudell il-ġdid. Il-Linji Gwida, 
flimkien mal-Avviż Legali ġew imnedija għall-
konsultazzjoni pubblika, li ngħalqet fl-aħħar 
tal-2018 u s-sett aħħari tal-iStandards Soċjali 
Regolatorji għal Servizzi ta’ Respite għal Persuni 
b’Diżabilità flimkien mal-kotba bi Gwida Faċli 
għall-Qari biex tinqara kienu mnedija f’April tal-
2019.

Diżabilità – Ċentri ta’ Matul il-Jum
L-aħħar sett fil-qasam tad-diżabilità kienu 
l-iStandards Soċjali Regolatorji għas-Servizzi fiċ-
Ċentri ta’ Matul il-jum għal Persuni b’Diżabilità. 
Dan is-sett kien miktub ukoll bl-użu tal-mudell tal-
Awtorità. Il-Linji Gwida, flimkien mal-Avviż Legali, 
kienu mnedija għall-konsultazzjoni pubblika 
f’Marzu tal-2019 bis-sett aħħari jkun imniedi 
f’Diċembru tal-2019.

Abbuż ta’ Sustanzi u Dipendenzi Oħra – 
Servizzi Residenzjali
Waqt li kienet qed issir ir-riċerka dwar is-servizzi 
tal-abbuż tas-sustanzi u t-tqabbil tal-istess 
servizzi disponibbli f’Malta u Għawdex, l-Awtorità 
ħasset li dan il-qasam għandu l-ħtieġa ta’ żewġ 
settijiet ta’ Standards Soċjali Regolatorji. L-ewwel 
sett jindirizza s-servizzi residenzjali u ntuża 
l-istess mudell tas-settijiet l-oħra. L-iStandards 
Soċjali Regolatorji għall-Abbuż mis-Sustanzi u 
Dipendenzi Oħra flimkien mal-Avviż Legali kienu 
mnedija għall-kunsultazzjoni pubblika f’Ġunju tal-
2019 u d-dokument finali, flimkien ma’ Gwida Faċli 
għall-Qari, kienu mnedija f’Diċembru tal-2019. 

Abbuż ta’ Sustanzi u Dipendenzi Oħra – 
Servizzi ta’ Outreach u Servizzi Bbażati 
fil-Komunità
It-tieni sett ta’ Standards Soċjali Regolatorji fil-
qasam tal-abbuż tas-sustanzi huwa s-sett relatat 
mal-outreach u s-servizzi fil-komunità għall-
abbuż mis-sustanzi u dipendenzi oħra.  Wara 
r-rispons li ngħata mill-konsultazzjoni pubblika, li 
sar ukoll f’Ġunju tal-2019, l-Awtorità ddeċidiet li 
tibdel it-titlu minn Ibbażat fl-Uffiċċju, għal Servizi 
ta’ Outreach u Servizzi fil-Komunità, għaliex 
inħass li t-titlu huwa aħjar għas-servizzi attwali. 
Is-sett finali kien imniedi f’Diċembru tal-2019. 

Kura Alternattiva – Servizzi Residenzjali
Dan il-qasam, li qabel kienu jirreferu għal 
barra mid-dar, diġà kellu sett ta’ standards, 
l-iStandards Nazzjonali għall-Kura tat-Tfal Barra 
mid-Dar. L-Awtorità ħasset li dan il-qasam ukoll 
kellu bżonn bidla fl-iStandards u wara r-riċerka 
neċessarja, nkitbu żewġ settijiet ta’ Standards 
Soċjali Regolatorji bl-użu tal-mudell tal-Awtorità. 
Waqt il-kitba, l-Uffiċċju ltaqa’ ma’ numru ta’ 
stakeholders u organizza wkoll focus group bi 
tfal f’kura alternattiva. L-ewwel sett ta’ Standards 
Soċjali Regolatorji għal Tfal f’Kura Alternattiva 
kien imniedi għall-konsultazzjoni pubblika f’Lulju 
tal-2019.

Ħarsien Alternattiv – 
Servizzi bbażati fl-Uffiċċju
It-tieni sett ta’ Standards Soċjali Regolatorji fil-
qasam ta' Ħarsien Alternattiv jkopri s-servizzi 
bbażati fl-uffiċċju relatati mal-forom kollha ta’ kura 
alternattiva. Bħas-sett residenzjali, dan is-sett ta’ 
Standards kien ukoll diskuss mal-Awtoritajiet tas-
Saħħa u kien miktub standard dedikat għas-saħħa, 
u għalhekk jassigura li l-bżonnijiet tas-saħħa ta’ 
dawn it-tfal huma indirizzati b’mod speċifiku u 
ħolistiku u minn professjonisti mħarrġa. Dawn 
ukoll kienu mnedija għall-konsultazzjoni pubblika 
f’Lulju tal-2019 u flimkien mas-sett l-ieħor li 
jindirizza l-kura alternattiva, mistennija li jkunu 
mnedija kmieni fl-2020. 
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Servizzi ta’ Kura għal Anzjani 
b’Kundizzjonijiet Kroniċi 
u b’Dipendenza Għolja
Dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji kienu miktubin 
b’kollaborazzjoni mar-Residenza San Vinċenz 
De Paul, li hija l-uniku servizz ta’ kundizzjonijiet 
kroniċi f’Malta. Il-mudell tal- Awtorità kien użat 
u dan is-sett ta’ Linji Gwida, flimkien mal-abbozz 
tal-Avviż Legali, kien  imniedi għall-konsultazzjoni 
pubblika f’Ottubru tal-2019. Dawn l-iStandards 
kienu reveduti skont ir-rispons li ngħata waqt il-
konsultazzjoni pubblika flimkien mal-Gwida Faċli 
għall-Qari u ser ikunu mnedija kmieni fl-2020. 

Servizzi ta’ Outreach 
u Servizzi Bbażati fil-Komunità 
Dan il-qasam qatt ma kien irregolat bi standards 
u huwa kunċett ġdid fil-qasam tal-kura soċjali. Is-
servizzi offruti jistgħu jkunu differenti ħafna u min 
juża s-servizz jista’ jkun kull persuna fil-komunità. 
Ir-rispons mogħti mill-provdituri tas-servizz 
waqt l-eżerċizzju tar-riċerka aktar immotiva lill-
Awtorità bl-inizjattiva biex ikun hemm Linji Gwida 
anke f’dan is-settur. Inkiteb sett ta’ Standards 
ibbażat fuq il-mudell tal-Awtorità u, flimkien 
mal-abbozz tal-Avviż Legali, kienu mnedija għall-
konsultazzjoni pubblika fl-aħħar tal-2019. 

Regolamenti
L-ewwel sett ta’ regolamenti nkitbu mill-Uffiċċju 
tar-Regolamenti u Standards u dawn huma 
mmirati għas-servizzi residenzjali għal persuni 
anzjani. L-abbozz jinkludi dettalji dwar multi 
amministrattivi u penali ta’ kuljum għal numru ta’ 
ksur ta’ regolamenti possibbli. Lejn l-aħħar tas-
sena 2019 l-Awtorità bdiet diskussjonijiet mal-
uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.
    
Għodda ta’ Kwalità 
L-Għodda ta’ kwalità bdiet tintuża bi prova u tiġi 
użata lejn l-aħħar tal-2018. Tul l-2019 din l-għodda 
ngħatat lill-Uffiċċju tar-Regolamenti u Standards 
u ġiet reveduta skont ir-rispons li ngħata mill-
istess assessuri li użawha. Fl-aħħar tal-2019 l-aħħar 
abbozzi kienu miktuba u ddiġitalizzati għall-użu 
fuq it-tablets diġitali mill-Uffiċċju tal-Ispettorat. 

Social Intelligence Exercises
L-ewwel eżerċizzju ta’ social intelligence sar mill-
Uffiċċju tar-Regolamenti u l-iStandards waqt 
l-2019. Il-kwestjonarji kienu ppreparati u saru mill-
Uffiċċju tal-Ispettorat, u l-analiżi tad-data saret 
mill-Uffiċċju tar-Regolamenti u l-iStandards. Min 
wieġeb kienu persuni li jużaw is-servizzi tal-vizzji. 
Ir-riżultati kienu ppreżentati lill-Bord tad-Diretturi 
tal-Awtorità, lill-istaff tal-Awtorità, u lill-provdituri 
tas-servizz ewlenija fil-qasam. Kull provditur 
tas-servizz ingħata rapport dettaljat li għandu 
x’jaqsam mas-servizzi li joffri. 

Wara l-ewwel eżerċizzju, kien deċiż li l-Uffiċċju 
tar-Regolamenti u l-iStandards jagħmel aktar 
eżerċizzji ta’ social intelligence b’mod aktar 
strutturat billi jipprepara kwestjonarji u jippreżenta 
l-metodoloġija, formoli ta’ kunsens, formoli ta’ 
informazzjoni, u l-kwestjonarji lill-Kumitat tal-
Etika. Minbarra dawk li jużaw is-servizz, min 
iwieġeb il-kwestjonarju ser jinkludi wkoll qraba, 
professjonisti, staff mill-maniġment tas-servizzi, u 
assessuri mill-Awtorità. 

Pjattaformi ta’ Kollaborazzjoni 
L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali bdiet 
ukoll torganizza Pjattaformi ta’ Kollaborazzjoni 
għal oqsma differenti fil-qasam tal-protezzjoni 
soċjali, fejn il-provdituri tas-servizz f’oqsma 
partikolari jinġabru flimkien fuq bażi trimestrali bl-
għan li jiddiskutu temi komuni. Dawn il-pjattaformi 
kienu milqugħa b’mod pożittiv mill-provdituri tas-
servizz li huma mħeġġa jlestu l-aġenda fi spirtu 
ta’ kollaborazzjoni. 

Il-Kap tal-Uffiċċju tar-Regolamenti u 
l-iStandards imexxi l-pjattaforma tal-vizzji u 
persuna mill-uffiċċju hija s-segretarja tal-istess 
pjattaforma. Din il-pjattaforma ltaqgħet f’Lulju 
u Novembru tal-2019. Fiż-żewġ pjattaformi 
attendew il-provdituri tas-servizz kollha fil-qasam 
tal-vizzji. Erba’ pjattaformi oħra huma skedati 
għall-2020. 

Staff mill-Uffiċċju tar-Regolamenti u l-iStandards 
huwa involut ukoll fil-pjattaformi li ġejjin u jgħinu 
fit-tmexxija rispettiva:

Il-pjattaforma għal Ħarsien Alternattiv li 
ltaqgħet f’Lulju u Novembru tal-2019 u għandha 
erba’ pjattaformi oħra skedati għall-2020;
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Il-pjattaforma għall-Persuni Anzjani li ltaqgħet 
f’Ottubru tal-2019 u għandha erba’ pjattaformi 
oħra skedati għall-2020; u 

Il-Pjattaforma tas-Servizzi ta’ Outreach u 
Servizzi fil-Komunità li hija skedata biex tiltaqa’ 
f’Jannar tal-2020. Ser ikun hemm ukoll tliet 
pjattaformi oħra li jsegwu fl-2020. 

Strateġija tal-Adozzjoni 
Aspett ieħor tal-adozzjoni li l-Uffiċċju tar-
Regolamenti u l-iStandards qiegħed jgħin fih 
huwa l-Istrateġija tal-Adozzjoni li hija twila tliet 
snin. L-għan huwa li tqassam il-passat, il-preżent 
u l-futur ta’ dan il-qasam filwaqt li tassenja dati 
ta’ skadenza għall-aspetti differenti u l-isfidi li 
huma assoċjati mal-adozzjonijiet. L-iStrateġija 
tqassam min ser jieħu ħsieb liema xogħlijiet u sa 
meta jridu jkunu lesti. L-iStrateġija kienet imnedija 
f’Ġunju tal-2019 u l-Uffiċċju tar-Regolamenti u 
l-iStandards diġà beda jimplimentaha billi jilħaq 
id-dati mogħtija lill-Uffiċċju fit-tieni nofs tal-2019.

Triq ’il quddiem

Fis-sena 2020, l-Uffiċċju tar-Regolamenti u 
l-iStandards ser iniedi l-aħħar settijiet tal-iStandards 

Soċjali Regolatorji għal Ħarsien Alternattiv, Servizzi 
ta’ Outreach u Servizzi tal-Komunità, u Servizzi 
għal Kura ta’ Dipendenza Kronika Għolja għal 
Persuni Anzjani. 

L-iStandards Soċjali Regolatorji għal Servizzi 
Residenzjali għal Persuni Anzjani ser ikunu mnedija 
għall-konsultazzjoni pubblika u eventwalment 
l-aħħar abbozz, flimkien ma’ Gwida Faċli għall-Qari 
rispettivament, ser ikunu mnedija fl-2020.

Is-Servizzi Residenzjali Ġeneriċi, is-Servizzi tal-
Vjolenza Domestika, u servizzi oħra għal Persuni 
Anzjani ser ikollhom Standards Soċjali Regolatorji 
miktuba u mnedija għall-konsultazzjoni pubblika 
fl-2020. 

Ir-Regolamenti għal Servizzi Residenzjali għal 
Persuni Anzjani huma ppjanati li jidħlu fis-seħħ fl-
2020. 

Id-diġitalizzazzjoni tal-Għodda ta’ Kwalità 
għandhom jitlestew kmieni fis-sena 2020. 

L-Uffiċċju tar-Regolamenti u l-iStandards qed 
jippjana li jagħmel 4 eżerċizzji ta’ social intelligence 
fil-futur, fl-oqsma: tal-adozzjoni, ċentri ta’ matul il-
jum għall-anzjani, ħarsien alternattiv u d-diżabilità.



ĦARSA ĠENERALI

F’konformità ma’ Kapitlu 582, l-Att tal-Awtorità 
ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 2018, l-għan 
ewlieni tal-Uffiċċju tal-Ispettorat huwa li 
jissorvelja u jinforza l-operazzjonijiet kollha li 
jinvolvu l-provvista tas-servizzi ta’ ħarsien soċjali. 
Dan hu meħtieġ sabiex jassigura li operazzjonijiet 
bħal dawn isiru skont dan l-Att, jew kull liġi jew 
regolamenti oħra miktubin u f’konformità ma’ 
kull deċiżjoni li ssir taħt dan l-Att, jew kull liġi jew 
regolamenti oħra.  

Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, l-Uffiċċju tal-
Ispettorat qed jagħmel tliet tipi ta’ żjarat, żjarat 
ta’ Monitoraġġ, Liċenzjar u Feedback. Hawn taħt 
hawn deskrizzjoni qasira ta’ kull waħda minn 
dawn iż-żjarat.

Żjarat ta’ Monitoraġġ
Din it-tip ta’ żjara ssir mingħajr avviż minn 
qabel lill-provditur tas-servizz. Qabel din iż-
żjara attwali, l-iskop taż-żjara li jmiss huwa 
kkomunikat lill-assessuri. L-iskop jista’ jvarja mir-
rakkomandazzjonijiet maħruġa lill-provditur tas-
servizz fi żjara qabel, kundizzjonijiet stabbiliti 
fil-Liċenzja maħruġa mis-servizz rispettiv 
tal-monitoraġġ tas-servizz innifsu kif ukoll 

kwestjonijiet relatati mas-saħħa u s-sigurtà, 
temperaturi ambjentali, indafa u kwestjonijiet 
oħra. Wara żjara ta’ monitoraġġ, jinkiteb rapport, 
jiġi mdaħħal f’fajl, u jekk ikun il-każ, jingħataw 
rakkomandazzjonijiet suġġeriti lill-Uffiċċju Legali 
u tal-Liċenzjar biex jiġu kkunsidrati.  

Żjarat ta’ Liċenzjar
Kif jissuġġerixxi l-isem, l-iskop ta’ dawn it-tip ta’ 
żjarat huwa li jitwettaq l-Għodda ta’ Kwalità, liema 
għodda hija bbażata fuq standards pertinenti. 
Żjarat ta’ liċenzjar isiru wara appuntament 
mal-persuna maħtura mill-entità li tipprovdi 
s-servizz. Dan isir biex il-maniġment tas-servizz 
ikun jista’ jalloka l-ħin neċessarju mal-assessuri. 
Dan jassigura li l-eżerċizzju jsir b’mod effettiv u 
effiċjenti. Qabel iż-żjara, l-assessuri jikkuntattjaw 
l-Uffiċċju Legali u tal-Liċenzjar sabiex jistaqsu dwar 
dokumentazzjoni pendenti. Jekk dan ikun il-każ, 
l-assessuri jitolbu għal din id-dokumentazzjoni 
waqt din iż-żjara. Parti oħra mill-proċess tal-
Liċenzjar huwa l-Eżerċizzju tar-Riżorsi Umani 
u l-Kwalifiki. Lista tal-ħaddiema u l-voluntiera 
kollha tiġi assessjata u jittieħed kampjun ta’ 25%. 
Waqt l-eżerċizzju tar-Riżorsi Umani, il-fajls tal-

Ispettorat
MICHAEL MIZZI
Kap tal-Ispettorat
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Matul is-sena taħt reviżjoni saru disa’ mija u 
disgħin żjara mill-Uffiċċju tal-Ispettorat. It-
tqassim tal-ispezzjonijiet li saru, f’kull tip ta’ 
servizz, hija mogħtija hawn isfel.

ħaddiema/voluntiera magħżula jiġu eżaminati 
mill-Assessuri. Minn dan l-eżerċizzju jkunu 
mfittxija Provi tal-Kwalifiki, Warrant, il-Kondotta 
tal-Pulizija, C.V., Ċertifikat tal-Ewwel Għajnuna 
fis-Saħħa Mentali, Evidenza ta’ Taħriġ, Korsijiet ta’ 
Żvilupp Professjonali Kontinwu, Deskrizzjonijiet 
tax-Xogħol, Evalwazzjonijiet tal-Prestazzjoni, u 
Ċertifikat tal-POMA (fejn japplika).  

Żjara ta’ Feedback
L-għan taż-żjara ta’ Feedback huwa biex ikun 
segwit l-feedback li rċeviet l-Awtorità. Dawn 
iż-żjarat isiru mingħajr avviż. Qabel iż-żjara 
l-Assessuri u l-Kap tal-Uffiċċju tal-Ispettorat 
jiddiskutu l-feedback li rċevew u jippjanaw 
iż-żjara skont il-bżonn. Matul dawn iż-żjarat 
jittieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex tkun 
protetta l-identità tal-persuna/i involuta/i fil-
feedback. Ladarba ż-żjara tkun lesta jinkiteb 
rapport u jingħata mill-ewwel lill-Uffiċċju tal-
Assigurazzjoni tal-Kwalità u Komunikazzjoni fi 
ħdan l-Awtorità sabiex dan ikun jista’ jingħata 
lill-persuna kkonċernata. Kull rakkomandazzjoni 
neċessarja tingħata wkoll lill-Uffiċċju Legali u tal-
Liċenzjar biex tingħata lill-provditur tas-servizz.

Dawn iż-żjarat inkludew mija u tliet 
spezzjoni li jiċċekkjaw il-feedback li ngħata lill-
Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali. Dan 
il-feedback ingħata lill- tal-Assigurazzjoni tal-
Kwalità u l-Komunikazzjoni.

Servizzi bbażati fl-Uffiċċju 44
Dawk li jfittxu l-Ażil 4
Vizzji 27
Residenzi ta' Ħarsien Alternattiv 72
Diżabilità Residenzjali 81

Minuri f’Residenza 9
Adulti f’Residenza 8
Persuni Anzjani f’Residenza 410
Persuni f’Rijabilitazzjoni Residenzjali 3
Akkomodazzjoni Temporanja 12
Komunità - Familji 99
Komunità – Diżabilitajiet 2
Ċentri ta’ Matul il-Jum – Anzjani 97
Ċentri ta’ Matul il-Jum – Diżabilità 44
Ċentri ta’ Matul il-Jum – Dimensja 7
Xelter- Vjolenza Domestika 12
Xelter – Adulti 26
Respite Dimensja 5
Respite Diżabilità 15
Respite Persuni Anzjani 3

Spezzjonijiet li saru
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Żvilupp Professjonali Kontinwu
Matul is-sena, saru numru ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ 
fl-Uffiċċju tal-Ispettorat. Waqt dawn is-sessjonijiet 
ġew diskussi numru ta’ suġġetti u argumenti. 
L-argumenti diskussi koprew, fosthom, kondotta 
xierqa waqt l-ispezzjonijiet, l-Att tal-Awtorità 
ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali b’referenza 
speċjali għall-Ispezzjonijiet, il-kitba tar-rapporti, 
u metodi kif jitjiebu l-effiċjenza u l-effettività tal-
Unit. Barra minn hekk, l-assessuri kienu provduti 
b’taħriġ dwar l-Għodda ta’ Kwalità wara li din 
ġiet żviluppata. L-għan ta’ dawn is-sessjonijiet 
kien li l-assessuri jkollhom l-opportunità li 
jiffamiljarizzaw ruħhom mal-Għodda ta’ Kwalità 
qabel ma jagħmlu l-eżerċizzju mal-provditur 
tas-servizz rispettiv. Saret ukoll sessjoni li tkopri 
argumenti dwar protezzjoni tad-data. Barra minn 
hekk, kull assessur kellu l-opportunità li jiddiskuti 
kull tħassib u ideat li jikkunsidraw bħala pertinenti 
kemm individwalment kif ukoll fi grupp.   

L-iżvilupp professjonali kontinwu huwa 
dejjem fil-quċċata tal-prijoritajiet tal-Uffiċċju. 
Sabiex jintleħaq dan, membri f’dan il-unit 
kellhom l-opportunitajiet li jiżviluppaw aktar il-
ħiliet u l-kompetenzi tagħhom biex ikollhom 
prestazzjoni aħjar. Esperjenza ta’ monitoraġġ 
tal-impjieg ingħatat lil tliet Assessuri fejn dawn 
ingħaqdu ma’ spetturi mill-Ispettorat tas-Saħħa u 
l-Kura Soċjali ġewwa Jonkoping, fl-Iżvezja. Waqt 
din iż-żjara l-Assessuri kellhom l-opportunità li 
jingħaqdu mal-Ispetturi mill-IVO fi żjarat attwali. 
Waqt dawn iż-żjarat kien hemm ukoll skambju ta’ 
prattika u proċeduri tax-xogħol. 

Assessur ieħor attenda t-tielet Konferenza 
Ewropea dwar Imġiba u Dipendenzi mill-Vizzji 

f’Liżbona. L-assessuri ngħataw l-opportunità 
li jattendu taħriġ bħala parti mill-Proġett INK li 
jindirizza, Diżabilità, Ugwaljanza u Reklutaġġ. 

F’Mejju saret attività ta’ bini ta’ tim għall-
assessuri kollha. Din l-attività kienet miftuħa għall-
istaff kollu fl-Uffiċċju tal-Ispettorat. Fis-sessjoni 
ta’ filgħodu, l-assessuri kellhom l-opportunità 
li jirriflettu dwar is-saħħiet u dgħjufijiet kemm 
individwalment kif ukoll fi grupp. Wara saret 
sessjoni ta’ rispons fejn il-gruppi kollha ressqu 
s-suġġerimenti u dak li sabu. Waranofsinhar, 
bħala parti minn eżerċizzju ta’ bini ta’ tim, il-Unit 
mar Palazzo Falzon, dar storika li hi Mużew fl-
Imdina, bħala ħarġa kulturali. 

Matul is-sena l-assessuri kollha kienu mistiedna 
jattendu tliet konferenzi lokali, seminars u ġranet 
ta’ strateġiji tal-Awtorità filwaqt li jgħinuhom 
jifhmu r-rwol tagħhom biex jilħqu dawn 
l-għanijiet.

Proċeduri Interni
Tul l-2019, ittieħdu miżuri biex jittejjeb l-ammont 
ta’ xogħol li jsir fil-unit kemm ġewwa l-Uffiċċju 
innifsu kif ukoll flimkien ma’ Uffiċċju oħra. Biex 
jintleħaq dan l-għan, inħoloq reġistru ta’ files 
intern permezz taż-żieda ta’ Assistent għall-
Immaniġġjar tal-Uffiċċju. Qed jinżammu l-files li 
jidħlu u jintbagħtu lejn u mill-Unit. Barra minn hekk, 
ġiet żviluppata Proċedura Operattiva Standard 
fejn ir-rapporti kollha jiġu skennjati u mtellgħin 
fuq folder aċċessibbli mill-membri kollha fil-
Unit. Barra minn dan, qed ikunu mtellgħin mill-
Assistent tal-Immaniġġjar tal-Uffiċċju fl-Uffiċċju 
tal-Ispettorat, f’database maqsuma mal-Uffiċċju 
Legali u tal-Liċenzjar. Dan qed isir sabiex tiżdied 
l-effiċjenza u r-responsabbiltà.
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Branding 
L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali ġiet 
imwaqqfa f’Mejju tal-2018 u mill-ewwel inbeda pjan 
biex tinħoloq stampa ta’ għaqda bejn l-Awtorità u 
l-pubbliku Malti. Dan l-Uffiċċju ħadem flimkien ma’ 
aġenzija tad-disinn biex jinħoloq logo hi jingħaraf 
u n-nies jiftakruh malajr. Konsegwentement, 
inħoloq pakkett li jimxi mal-kuluri tal-logo sabiex 
tinħoloq identità korporattiva tal-Awtorità. Dawn 
jinkludu letterheads, lanyards, cards tal-istaff, 
business cards, karti, djarji u bajrows. Element 
ieħor ta’ importanza tal-immarkar huwa l-iżvilupp 
tal-Missjoni, il-Viżjoni u l-Valuri tal-Awtorità ta’ 
Standards ta’ Ħarsien Soċjali, li jidhru fil-websajt u 
li huma inklużi fil-fuljett tal-Awtorità.  

ĦARSA ĠENERALI

L-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni u l-Assigurazzjoni 
ta’ Kwalità għandu l-għan li joħloq immaġini 
korporattiva biex iżid l-għarfien dwar l-għanijiet 
u l-oġġettivi tal-Awtorità ta’ Standards ta’ 
Ħarsien Soċjali. Jaħdem ukoll biex ikabbar 
l-għarfien tal-iStandards Soċjali Regolatorji, 
mhux biss biex jiggarantixxi t-titjib tas-servizzi 
offruti mill-provdituri tas-servizz, imma wkoll 
biex jassigura li l-persuni li jużaw is-servizz 
huma konxji ta’ dak li għandhom jistennew 
mis-servizzi offruti lilhom.   

Sadanittant, permezz tal-Assigurazzjoni ta’ 
Kwalità, l-Uffiċċju jassigura li l-proċeduri interni 
huma rispettati u li l-proċeduri u l-proċessi 
kollha tal-uffiċċji l-oħra jimxu mal-istqarrija 
tal-missjoni, l-għanijiet u l-valuri tal-Awtorità 
ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali. It-taqsima 
tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità tirċievi wkoll 
feedback mill-pubbliku dwar is-servizz mogħti 
mill-provdituri tal-benesseri soċjali sabiex 
jassiguraw il-kwalità tas-servizz. Il-feedback li 
jasal isaħħaħ il-proċedura tal-assigurazzjoni ta’ 
kwalità u jassigura li l-proċessi interni jaħdmu 
f’sinerġija ma’ proċessi oħra.

Branding tal-Awtorità

Assigurazzjoni 
ta’ Kwalità 
u Komunikazzjoni
LETIZIA BUTTIGIEG
Kap tal-Assigurazzjoni ta’ Kwalità u Komunikazzjoni



Dan l-Uffiċċju ħadem ukoll fuq l-immarkar tal-
iStandards Soċjali Regolatorji l-ġodda. Il-kunċett 
huwa li d-dokumenti kollha li għandhom x’jaqsmu 
mal-iStandards ikollhom l-istess tqassim ta’ disinn 
imma b’kulur differenti skont is-settur li jaqgħu 
taħtu. Dan l-Uffiċċju ħadem fuq ħames disinji 
għall-iStandards Soċjali Regolatorji: l-ewwel sett 
fuq il-qasam tad-diżabilità, li huwa assoċjat mal-
kulur blu; il-qasam tat-tfal huwa assoċjat mal-
kuur aħmar; il-viżżji huwa assoċjat mal-kulur 
aħdar; il-qasam tal-persuni anzjani huwa assoċjat 
mal-kulur griż; u l-komunità huwa assoċjat mal-
kulur isfar. 

Konferenza tal-Aħbarijiet
L-Uffiċċju tal-Assigurazzjoni ta’ Kwalità u 
Komunikazzjoni huwa responsabbli biex 
jorganizza kull Konferenza Stampa tal-Awtorità. 
Bil-ħsieb li l-Awtorità ser tippubblika numru ta’ 
Standards Soċjali Regolatorji, l-Uffiċċju ħa ħsieb 
li jassigura li l-post u l-materjal għall-konferenzi 
tal-aħbarijiet huma mmarkati sabiex tinħoloq 
il-kuxjenza dwar l-Awtorità u t-tnedija tal-
iStandards Soċjali Regolatorji ġodda. 

Il-Promozzjoni u l-Preżenza tal-Media
Fl-2018 inħolqot paġna fuq Facebook bil-għan li 
tinħoloq kuxjenza dwar il-funzjonijiet tal-Awtorità, 
biex il-pubbliku Malti jinżamm infurmat bl-
attivitajiet tal-Awtorità, u biex toħroġ informazzjoni 

importanti li tista’ tkun ta’ importanza għal min 
juża s-servizz u għall-provditur tas-servizz. Fl-
2019 dan l-Uffiċċju ħadem biex ikollu websajt 
li tkun tħares lejn il-klijent fejn il-provditur tas-
servizz jista’ jsib id-dokumentazzjoni neċessarja 
biex jirreġistra s-servizzi tiegħu u r-regolamenti 
li jrid jimxi magħhom. Madankollu, il-pubbliku 
jista’ jsib informazzjoni relatata mat-tip ta’ servizz 
li huwa intitolat għalih. Il-websajt ġiet imnedija 
f’Lulju tal-2019. Matul din is-sena, l-Awtorità 
żiedet il-viżibilità tagħha billi kienet preżenti 
fuq pjattaformi ta’ midja soċjali differenti, inkluż 
Twitter u Instagram.

Konferenza Stampa fis-Sala Granda, fil-bini tal-SCSA

Interventi tal-Midja
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Sabiex jintleħaq il-pubbliku, l-Uffiċċju kkoordina 
intervisti differenti fuq mezzi differenti tal-
midja, inkluż programmi tal-aħbarijiet, gazzetti, 
programmi televiżivi, u programmi tar-radju. 
Inħolqot ukoll kuxjenza permezz tal-midja soċjali 
billi ttellgħu aġġornamenti dwar l-iniżjattivi kollha 
tal-Awtorità. Fl-2019, dan l-Uffiċċju ħoloq reklam 
fuq ir-radju biex joħloq għarfien tal-importanza li 
jingħata feedback fuq il-provditur tas-servizz. Ir-
reklam tar-radju xxandar f’Ottubru u Diċembru 
tal-2019 fuq ħames stazzjonijiet lokali tar-radju.  

Għall-ewwel sena ta’ ħidma tal-Awtorità, dan 
l-Uffiċċju ħoloq vidjow bix-xogħol tal-Awtorità 
matul din l-ewwel sena u l-attivitajiet importanti. 

Konferenzi Nazzjonali
Dan l-Uffiċċju kien responsabbli biex jorganizza 
l-ewwel Konferenza Nazzjonali tal-Adozzjoni 
mmirata għall-ġenituri adottivi, ġenituri adottivi 
prospettivi, u professjonisti, li saret fis-26 ta’ April 
2019. Waqt din il-konferenza, kelliema barranin 
u ewlenin fis-suġġett iddiskutew temi kurrenti 
relatati mal-adozzjonijiet. 180 delegat inkluż 
provdituri tas-servizz, professjonisti, ġenituri 
adottivi, tfal adottati u stakeholders attendew din 
il-konferenza. 

Attività importanti oħra kienet il-Konferenza 
Nazzjonali dwar il-Kwalità bit-titlu ‘Nirsistu 
għall-Eċċellenza’, fejn stakeholders minn setturi 
differenti tal-protezzjoni soċjali kienu mistiedna 
jattendu u jifhmu l-importanza tal-kwalità tas-
servizz. L-għan wara din il-konferenza kien li 
titjieb il-kwalità tas-servizzi lokali ta’ protezzjoni 
soċjali, li wara jkollhom impatt pożittiv fuq ħajjet 
il-persuni vulnerabbli. Il-konferenza saret fit-2 ta’ 
Diċembru 2019 u attendew 220 delegat inkluż il-
provdituri tas-servizz, professjonisti, u l-persuni 
konċernati. 

L-Awtorità b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tas-
Segretarju Parlamentari għall-Persuni b’Diżabilità 
u Anzjanità Attiva, u l-Kummissarju għall-Anzjani 
organizza l-ewwel Konferenza Nazzjonali għall-
Anzjani. L-għan kien biex joħloq għarfien fl-anzjani 
dwar l-anzjanità attiva u s-servizzi disponibbli. 
Il-konferenza saret fit-22 ta’ Novembru 2019 
u attendew madwar 400 delegat; fost dawk li 

attendew kien hemm persuni anzjani, persuni li 
jużaw is-servizz, studenti li jistudjaw dwar il-kura 
soċjali u tas-saħħa, u stakeholders oħra. 

Sessjonijiet ta’ Informazzjoni
L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali hija 
Awtorità stabbilità li għadha tinħoloq u għalhekk 
kellu jinħoloq għarfien dwar il-proċeduri kemm 
għall-provdituri tas-servizz u anke għall-pubbliku. 
Filfatt, f’Settembru tal-2018 dan l-Uffiċċju 
organizza sessjonijiet ta’ informazzjoni differenti 
għall-provdituri tas-servizz li ġejjin minn setturi 
differenti tal-protezzjoni soċjali. Saret sessjoni ta’ 
informazjoni oħra mal-professjonisti tal-MCAST 
sabiex jiġu spjegati l-istruttura u l-mandat tal-
Awtorità. Iż-żewġ inizjattivi kienu importanti 
għaliex il-persuni konċernati kienu infurmati dwar 
ix-xogħol tal-Awtorità.

Fl-2019, l-Uffiċċju organizza laqgħa 
b’kollaborazzjoni tal-profesjonisti tal-MCAST u 
provdituri tas-servizz differenti sabiex jinħoloq 
għarfien dwar il-korsijiet soċjali li jipprovdi l-istitut. 

Assigurazzjoni ta’ Kwalità 
L-assigurazzjoni ta’ kwalità interna fl-Awtorità 
hija fattur importanti ladarba tara l-uffiċċji kollha 
u tassigura li qed jimxu mal-politiki u l-proċeduri. 
Funzjoni oħra fil-mandat ta’ dan l-Uffiċċju huwa 
li jirċievi l-ilmenti. Waħda mill-ewwel affarijiet li 
ddeċidejna li nagħmlu hija li nersqu mill-ħsieb ta’ 

L-ewwel Konferenza dwar il-Kwalità, 2019



permezz ta’ email, telefonata, jew kull mezz ieħor 
ikun ittrattat b’kunfidenzjalità stretta. Minn Ġunju 
tal-2018 sa Diċembru tal-2018 dan l-Uffiċċju 
rċieva 9 każijiet ta’ feedback, filwaqt li fl-2019 kien 
hemm 103 każijiet, bl-ikbar numru li kien ġej mill-
qasam tal-anzjani. 

Triq ’il Quddiem

Fl-2020, l-Uffiċċju tal-Assigurazzjoni tal-
Kwalità u l-Komunikazzjoni qed jimmira li jżid 
l-għarfien fuq ix-xogħol tal-Awtorità u jħeġġeġ 
lil min juża s-servizz biex jagħti l-feedback fuq 
is-servizzi li jirċievu. Hemm pjanijiet biex jiġu 
estiżi l-karatteristiċi tal-websajt, li ser jinkludu 
e-forms iddisinjati biex jgħinu lill-provdituri tas-
servizz meta japplikaw għal-liċenzja. Permezz 
ta’ komunikazzjoni kontinwa u avvenimenti, dan 
l-Uffiċċju qed jipprova jġib l-Awtorità eqreb lejn 
il-provdituri tas-servizz, u min juża s-servizz u 
l-qraba tagħhom. 

‘ilmenti’ u nittrattaw kull ilment bħala feedback, 
li jistgħu jitniżżlu kemm bħala feedback pożittiv 
jew bħala każijiet ta’ tħassib. L-għan huwa li 
nneħħu l-perċezzjoni negattiva assoċjata mal-
kelma “tħassib” dwar ix-xogħol tal-uffiċċju, li 
tista’ twassal għal persuni li ma jkunux iridu 
juru t-tħassib tagħhom għaliex jibżgħu minn xi 
konsegwenza mingħand il-provditur tas-servizz. 
Kull feedback li jidħol kemm jekk jiġi l-klijent, 

Sessjonijiet ta’ Informazzjoni għal Provdituri tas-Servizz, 2018

SERVIZZI GĦALL-ANZJANI

SERVIZZI GĦAT-TFAL

SERVIZZI RELATATI MAL-VIZZJI

SERVIZZI GĦAL PERSUNI B'DIŻABILITÀ

87

8

6

2

Kull feedback li daħal kien investigat, 
u ngħataw rakkomandazzjonijiet  
lill-provdituri tas-servizz konċernati.

Każijiet ta’ Feedback li waslu minn Jannar sa Diċembru 2019

TOTAL

103
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ĦARSA ĠENERALI

L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali hija 
l-Awtorità Ċentrali maħtura għal Malta fil-qasam ta’: 
• Adozzjoni lokali u internazzjonali tat-tfal;
• Fostering;
• Protezzjoni tat-Tfal f’każi transkonfini; 
• Is-sekwestru ta’ minuri;
• Id-drittijiet tal-aċċess tal-ġenituri; u
• Obbligi ta’ manteniment.

Il-funzjonijiet tal-Awtorità Ċentrali ta’ Malta li 
joħorġu minn taħt il-Konvenzjonijiet Internazzjonali 
elenkati hawn taħt u r-regolament tal-UE li Malta 
rratifikat u ttrasponiet fil-leġislazzjoni nazzjonali 
jiġifieri: 
• Konvenzjoni tal-Aja tad-29 ta’ Mejju 1993 

dwar il-Protezzjoni tal-Tfal u l-Koperazzjoni 
f’Adozzjonijiet bejn Pajjiż u ieħor;

• Sekwestru ta’ Minuri skont il-Konvenzjoni tal-
Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili 
tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal; 

• Protezzjoni tat-Tfal f’każi transkonfini skont il-
Konvenzjoni tal-Aja tad-19 ta’ Ottubru 1996 
dwar il-Ġurisdizzjoni, il-Liġi Applikabbli, ir-
Rikonoxximent, l-Infurzar u l-Koperazzjoni 
fir-Rigward tar-Responsabbiltà tal-Ġenituri u 
l-Miżuri għall-Protezzjoni tat-Tfal; 

• Obbligi ta’ Manteniment taħt il-Konvenzjoni tal-
Aja tat-23 ta’ Novembru 2007 dwar l-Irkupru 
Internazzjonali ta’ Manteniment għat-Tfal u 
Forom Oħrajn ta’ Manteniment tal-Familja; u

• Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 
tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni 
u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi 
kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ 
responsabbiltà tal-ġenituri.

Awtorità Ċentrali 
EDWINA GOUDER
L-Uffiċċju tal-Awtorità Ċentrali ta’ Malta
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Rapport ta’ Progress

Adozzjoni tat-Tfal
Fil-qasam tal-adozzjoni, l-Awtorità Ċentrali ta’ 
Malta kkontribwiet lejn l-inizjattivi ta’ hawn taħt 
immexxija mill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien 
Soċjali: 

STANDARDS REGOLATORJI SOĊJALI: 
ADOZZJONI TAT-TFAL (2018)
L-Uffiċċju tal-Awtorità Ċentrali ta’ Malta 
kkontribwixxa għal Standards Soċjali Regolatorji 
għall-Adozzjoni tat-Tfal li ġew imnedija 
f’Diċembru 2018 mill-Awtorità ta’ Standards ta’ 
Ħarsien Soċjali fil-qasam tal-adozzjoni. Dawn 
l-iStandards jipprovdu gwida ċara lill-aġenziji 
tal-adozzjoni akkreditati mill-istess Awtorità 
u jiggwidaw ukoll lil dawk adottati, il-ġenituri 
bijoloġiċi u l-ġenituri adottivi matul il-proċess 
ta’ adozzjoni. Il-prinċipji li fuqhom huma bbażati 
l-iStandards u l-Linji Gwida huma konformi mal-
obbligi regolatorji tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-
1993, u b’hekk jipprovdu qafas regolatorju li huwa 
trasparenti u jippromwovi prattiċi tajba.

IL-PJATTAFORMA TA’ KOLLABORAZZJONI TAL-
ADOZZJONI
L-għan tal-ħolqien ta’ Pjattaforma ta’ 
Kollaborazzjoni tal-Adozzjoni huwa li tiffaċilita 
d-djalogu u l-kollaborazzjoni bejn l-aġenziji tal-
adozzjoni/il-professjonisti li jaħdmu fil-qasam 
tal-adozzjoni. L-Uffiċċju tal-Awtorità Ċentrali ta’ 

Malta jippresjedi l-Pjattaforma ta’ Kollaborazzjoni 
tal-Adozzjoni. Fl-2019, saru erba’ laqgħat kull 
tliet xhur, fejn kontributi sinifikanti li tressqu mill-
istakeholders ewlenin fil-qasam ġew imqanqla u 
implimentati bil-għan li jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
tat-tfal adottati u tal-familji tagħhom. 

STRATEĠIJA NAZZJONALI 
DWAR L-ADOZZJONI GĦAT-TFAL 
U L-FAMILJI TAGĦHOM (2019–2022)
L-Uffiċċju tal-Awtorità Ċentrali ta’ Malta 
kkontribwixxa lejn l-abbozzar tal-iStrateġija 
Nazzjonali dwar l-Adozzjoni għat-tliet snin li 
ġejjin, u ġiet imnedija f’Ġunju tal-2019 mill-
Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali. 
L-iStrateġija għandha l-għan li tiffaċilita kemm 
l-adozzjoni lokali kif ukoll dik bejn il-pajjiżi, is-
servizzi ta’ wara l-adozzjoni, u r-realtajiet ġodda 
li qed jiffaċċjaw minn min jiġi adottat fir-riċerka 
tal-orġini tagħhom. Barra minn hekk, l-Istrateġija 
tagħti ħarsa lejn it-tnaqqis tal-burokrazija u 
s-simplifikazzjoni tal-proċess ta’ adozzjoni 
permezz ta’ sistemi tal-I.T. innovattivi. 

L-iStrateġija telenka ħamsa u għoxrin 
miżura li se jidħlu fis-seħħ fit-tliet snin li ġejjin, 
l-istakeholders li se jkunu involuti, u l-loġistika 
ta’ kif u meta se jseħħu l-monitoraġġ u 
l-implimentazzjoni ta’ din l-Istrateġija. Fil-qalba 
ta’ din l-Istrateġija hemm l-aħjar interess tat-tfal 
adottati u tal-familji tagħhom. 

L-Ewwel Konfenza Nazzjonali dwar l-Adozzjoni, 2019

L-Ewwel Konfenza Nazzjonali dwar l-Adozzjoni, 2019
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KONFERENZA NAZZJONALI DWAR L-ADOZZJONI 
(2019)
L-Uffiċċju tal-Awtorità Ċentrali ta’ Malta 
kkontribwixxa lejn l-organizzazzjoni tal-ewwel 
konferenza nazzjonali dwar l-adozzjoni li saret 
f’April 2019. Għal din il-Konferenza ta’ ġurnata 
attendew madwar 200 parteċipant. Il-programm 
kien jinkludi preżentazzjonijiet minn kelliema 
internazzjonali, jiġifieri r-rappreżentazzjoni mill-
Konferenza ta’ ‘The Hague Conference on Private 
International Law Permanent Bureau and Child’s 
Rights Specialist’. Iż-żewġ kelliema mistiedna 
taw ħarsa ġenerali fuq bażi internazzjonali dwar 
l-adozzjoni internazzjonali tat-tfal, b’enfasi fuq 
l-importanza tas-salvagwardja u l-aħjar interessi 
tat-tfal. Il-persuni adottati u l-ġenituri adottivi 
wkoll ipparteċipaw għal din il-konferenza u taw 
l-esperjenzi personali dwar il-vjaġġ tagħhom tal-
adozzjoni. Il-Konferenza indirizzat ukoll għadd ta’ 
diffikultajiet għal professjonisti li jaħdmu fil-qasam 
permezz ta’ sessjonijiet ta’ workshops. Matul is-
sessjonijiet ta’ workshops tal-konferenza, inġabru 
wkoll għadd ta’ rakkomandazzjonijiet li jiddeskrivu 
aktar inizjattivi fil-qasam tal-adozzjoni.

GRUPP TA’ ĦIDMA DWAR IL-PREVENZJONI 
U L-INDIRIZZAR TA’ PRATTIĊI ILLEĊITI 
F’ADOZZJONIJIET BEJN PAJJIŻ U IEĦOR
F’Mejju 2019, l-Awtorità Ċentrali ta’ Malta ġiet 
maħtura biex tifforma parti mill-grupp ta’ ħidma 

dwar il-Prevenzjoni u l-Indirizzar ta’ Prattiċi Illegali 
f’Adozzjonijiet bejn pajjiż u ieħor stabbiliti minn The 
Hauge Conference Pernament Bureau. Il-membri 
tal-grupp ta’ ħidma ddiskutew u abbozzaw sett ta’ 
għodod dwar kif jiġu evitati u identifikati prattiċi 
illeċiti possibbli fl-adozzjoni bejn il-pajjiżi. Is-sett ta’ 
għodod ifformula wkoll mudell ta’ proċeduri dwar 
kif għandu jkun ir-rispons għal prattiċi illeċiti. 

Kollaborazzjoni ma’ Awtoritajiet Ċentrali Oħra, 2019



KOPERAZZJONI MA’ AWTORITAJIET 
ĊENTRALI OĦRA
F’konformità mal-obbligi tal-Konvenzjoni tal-Aja 
tal-1993, l-Awtorità Ċentrali ta’ Malta kellha għadd 
ta’ laqgħat personali ma’ Awtoritajiet Ċentrali oħra 
wkoll parti għall-imsemmija Konvenzjoni, fosthom 
l-Italja, is-Slovakkja, il-Portugall u l-Indja. Dawn 
il-laqgħat huma importanti biex tiġi stabbilita u 
kkonsolidata aktar il-koperazzjoni eżistenti ma’ 
pajjiżi bħal dawn. L-Awtorità Ċentrali ta’ Malta 
stabbilixxiet ukoll komunikazzjoni ma’ pajjiżi oħra 
bħal Kambodja, il-Vjetnam, in-Nepal, it-Tajlandja, ir-
Rumanija, il-Polonja u l-Albanija. 

F’Marzu 2019, eżerċizzju ta’ diliġenza dovuta 
ġie wkoll ikkummissjonat mill-Awtorità Ċentrali 
ta’ Malta fid-dawl ta’ għadd ta’ mistoqsijiet li 
waslu minn familji adottivi prospettivi li jixtiequ 
jadottaw tfal min-Nepal. F’Awwissu 2019, 
l-Awtorità Ċentrali ta’ Malta wettqet missjoni ta’ 
fact-finding dwar il-possibbiltà li Malta tikkoopera 
man-Nepal dwar l-adozzjonijiet bejn pajjiż u 
ieħor. Permezz tal-assistenza tal-Ministeru tal-
Affarijiet Barranin, l-Uffiċċju tal-Awtorità Ċentrali 
ta’ Malta stabbilixxa kuntatt mal-awtoritajiet tan-
Nepal. Matul il-missjoni ta’ fact-finding fin-Nepal, 
ir-rappreżentanti tal-Awtorità Ċentrali ta’ Malta 
kellhom diversi laqgħat ma’ uffiċjali tal-gvern u ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali, bħall-UNICEF, 
Next Generation Nepal u SOS Children’s Village 
sabiex jiġi stabbilit u mifhum il-proċess legali tal-
adozzjonijiet internazzjonali fin-Nepal. Qabel ma 
tistabbilixxi kooperazzjoni dwar l-adozzjoni bejn 
il-pajjiżi, l-Awtorità Ċentrali ta’ Malta għandha 
r-rwol li tiżgura li jiġu infurzati salvagwardji xierqa 
għall-protezzjoni tat-tfal u li l-obbligi legali li 
jissalvagwardjaw il-ġenituri adottivi prospettivi 
huma konformi mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1993.

Protezzjoni tat-tfal f ’każi transkonfini
L-Awtorità Ċentrali ta’ Malta ttrattat għadd ta’ 
talbiet għall-protezzjoni tat-tfal li jaqgħu taħt il-
Konvenzjoni tal-1996 dwar il-Protezzjoni tat-Tfal 
f’każi transkonfini. L-Awtorità msemmija assistiet 
jew talbet assistenza minn Awtoritajiet Ċentrali 
oħra f’pajjiżi oħra skont kif kien meħtieġ. F’dan 
ir-rigward, l-Awtorità Ċentrali ta’ Malta taħdem 

f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Aġenzija Appoġġ, li 
tipprovdi assessments professjonali f’każijiet bħal 
dawn. 

Obbligi tat-Tfal u Obbligi ta’ Manteniment
L-Awtorità Ċentrali ta’ Malta kompliet il-ħidma 
tagħha fl-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet tal-
Konvenzjoni relatati ma’ sekwestru tat-tfal mill-
ġenituri u obbligi ta’ manteniment. F’każijiet 
bħal dawn, l-Awtorità msemmija taħdem 
f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Qrati permezz tal-
Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kif ukoll permezz tal-
Għajnuna Legali Malta. Fl-infurzar tas-sentenzi tal-
qorti relatati mas-sekwestru ta’ minuri, l-Awtorità 
Ċentrali ta’ Malta tfittex l-għajnuna tal-Awtoritajiet 
tal-Pulizija; għalhekk dan l-Uffiċċju stabbilixxa 
relazzjoni ta’ ħidma tajba ma’ dawn l-Awtoritajiet. 

It-Triq ’il Quddiem

Fis-sena 2020 l-Uffiċċju tal-Awtorità Ċentrali ta’ 
Malta se jkompli jissorvelja l-obbligi li jemetti minn 
konvenzjonijiet u regolamenti internazzjonali. 
Filwaqt li jżommu wkoll l-approċċ fejn il-klijent 
huwa fiċ-ċentru biex jgħin lill-individwi jew lill-
familji kif ikun meħtieġ

L-istabbiliment ta’ kooperazzjoni ma’ 
Awtoritajiet Ċentrali oħra huwa essenzjali fil-ħidma 
ġenerali tal-Uffiċċju tal-Awtorità Ċentrali ta’ Malta; 
għalhekk dan l-approċċ se jissaħħaħ. 

Fil-qasam tal-adozzjoni, l-Awtorità Ċentrali ta’ 
Malta se tindirizza l-miżuri deskritti fl-iStrateġija 
Nazzjonali għall-Adozzjoni għas-sena 2020. 

Permezz tal-Pjattaforma ta’ Kollaborazzjoni tal-
Adozzjoni, l-Awtorità Ċentrali ta’ Malta se tkompli 
tikkoordina ma’ aġenziji ta’ adozzjoni akkreditati 
bil-għan li ttejjeb is-servizzi biex jiġu indirizzati 
l-ħtiġijiet li dejjem jinbidlu ta’ tfal adottati u l-familji 
tagħhom.  

Fis-sena 2020, l-Awtorità Ċentrali ta’ Malta se 
tibda inizjattivi ġodda biex iżżid l-adozzjonijiet 
lokali tat-tfal. 

Qed isiru wkoll pjanijiet biex tiġi organizzata 
t-tieni konferenza annwali dwar l-adozzjoni.
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L-Awtorità Ċentrali ta’ Malta kompliet  
il-ħidma tagħha fl-ipproċessar 

ta’ applikazzjonijiet tal-Konvenzjoni 
relatati ma’ sekwestru tat-tfal 

mill-ġenituri u obbligi ta’ manteniment



ĦARSA ĠENERALI

L-Uffiċċju tas-Servizzi Korporattivi huwa 
responsabbli għaż-żamma ġenerali tal-
Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 
u huwa magħqud mal-uffiċċji kollha 
permezz tar-responsabbiltajiet tiegħu. Ir-
responsabbitajiet ewlenin tal-Uffiċċju tas-
Servizzi Korporattivi jinkludu; akkwist, 
strateġija ta’ riżorsi umani, reklutaġġ ta’ 
impjegati, kuntratti, il-benesseri tal-impjegati, 
immaniġġjar ta’ prestazzjoni, karozzi u 
l-manutenzjoni tagħhom, il-manutenzjoni 
u ż-żamma tal-post, u t-tindif. L-għan tal-
Uffiċċju tas-Servizzi Korporattivi huwa li 
jgħaqqad dan kollu fit-tmexxija ta’ kuljum tal-
Awtorità, u jimxi mar-regolamenti rispettivi.

Rapport ta’ Progress 

Riżorsi Umani
Skont Kapitlu 582 tal-Liġijiet ta’ Malta, twaqqfet 
l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali, u 
għalhekk tieħu post id-Dipartiment tal-iStandards 
ta’ Ħarsien Soċjali mit-28 ta’ Mejju 2018. Dakinhar 
in-numru ta’ impjegati kien ta’ tmienja u għoxrin 
(28); dawn kienu mibgħuta mid-Dipartiment tal-
iStandards ta’ Ħarsien Soċjali u wara ġew assenjati 
fil-kapaċità tagħhom mal-Awtorità b’effett mill-31 
ta’ Mejju 2018. 

Din l-Awtorità hija impenjata biex issib in-numru 
adekwat ta’ impjegati bil-kwalitajiet neċessarji u 
żżommhom. Isiru sforzi kbar biex jimtela post jew 
jittieħed rwol ġdid, għalhekk huwa tajjeb li naħdmu 
qatigħ sabiex il-persuna l-ġdida tħossha komda. 
Huwa meħtieġ li l-impjegati kollha jipparteċipaw 
fi programm tal-bidu sabiex ikunu megħjuna 
jadattaw ruħhom fl-ambjent tax-xogħol il-ġdid. 
Dan jassigura li l-impjegati huma introdotti b’mod 
effettiv u effiċjenti għax-xogħol tagħhom sabiex 
jaħdmu u jiżviluppaw fl-irwoli l-ġodda tagħhom.  

L-Awtorità temmen li ħaddiema infurmati 
jħabirku għal għan komuni, f’konformità mal-
viżjoni strateġika għar-regolazzjoni ta’ kura soċjali. 
Minn meta twaqqfet l-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali kien hemm ħafna bidliet fl-
impjegati u ħaddiema ġodda, għar-raġuni li 
saru ħafna attivitajiet fil-ħolqien tal-gruppi biex 

Servizzi Korporattivi
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jinħolqu għanijiet, standards u viżjonijiet għall-
impjegati. Waqt dawn l-attivitajiet il-maniġment 
ta preżentazzjonijiet u pparteċipa billi spjega 
l-istrateġiji ta’ kull uffiċċju lill-impjegati. B’dan il-
mod, kienu stabbiliti il-viżjoni u t-triq ’il quddiem 
tal-Awtorità sabiex kull impjegat ikun marbut 
mal-irwol tiegħu fl-uffiċċju u l-għanijiet li għandha 
l-Awtorità għall-futur. 

Dawn li ġejjin huma l-attivitajiet li saru: 
• Kienet organizzata attività ta’ team-building 

fis-16 ta’ Novembru 2018 ġewwa x-Chateau 
Buskett;

• Saret laqgħa għall-maniġment fil-15 ta’ April 
2019 ġewwa  Villa Psaigon;

• Fl-14 ta’ Ġunju 2019, sar seminar u attività biex 
jinbena l-grupp għall-impjegati kollha ġewwa 
s-Seminarju r-Rabat;

• Fit-28 ta’ Ottubru 2019, saret ġurnata ta’ 
ppjanar tal-Maniġment; u 

• Saret ġurnata ta’ strateġija għall-istaff kollu 
flimkien mal-ħolqien tat-tim fil-5 ta’ Diċembru 
2019 fl-Intercontinental Hotel.

Riżorsi Umani Strateġiċi
L-Awtorità qed taħdem bidla fil-paradigma 
mill-impjegati għal riżorsi umani strateġiċi 
- dan jikkoordina l-viżjoni tal-Awtorità bl-
organizzazzjoni tar-riżorsi umani sabiex trawwem 
motivazzjoni aħjar lejn l-għanijiet komuni. Dan 

jintleħaq bl-identifikar tal-ħiliet u rekwiżiti tal-
ħaddiema tagħna sabiex ngħinuhom iwettqu 
x-xogħol tagħhom skont l-istrateġija ta’ kull 
uffiċċju. Biex jinkiseb dan, bdejna eżerċizzju 
ta’ profil tal-ħiliet biex niddeterminaw il-ħiliet li 
għandhom l-impjegati u dawk meħtieġa mill-
Awtorità biex titwettaq din l-istrateġija. Dan huwa 
eżerċizzju li hu għaddej biex identifika partijiet 
fejn jistgħu jkunu mtejba u fejn hemm bżonn aktar 
taħriġ. 

L-impjegati tagħna huma l-binja tagħna 
għall-futur, u għalhekk huwa importanti li jkunu 
aġġornati fil-qasam rispettiv tagħhom permezz 
ta’ żvilupp professjonali kontinwu. Id-diskussjoni 
hija miftuħa għal kulħadd waqt is-sessjonijiet 
tal-iżvilupp professjonali kontinwu, sabiex kull 
kwistjoni tiġi diskussa u tkun deċiża t-triq ’il 
quddiem għal kull każ. 

Akkwisti
L-akkwisti jsiru skont il-Politika tal-Monitoraġġ tal-
Immaniġġjar tal-Finanzi tal-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali, li timxi mal-leġislazzjoni lokali 
dwar l-akkwisti.

Kwotazzjoni maħruġa mill-Awtorità joħorġu 
skont il-mezzi tar-regolamenti, inkluż is-sistema 
elettronika tat-tenders. Il-kwotazzjoni li joħorġu 
għal servizzi ta’ awditjar esterni u assigurazzjoni 
tal-karozzi kienu ta’ suċċess u ġew iffirmati 

It-Tim tal-Awtorità, 2019



l-kuntratti għal dawn is-servizzi. Il-kwotazzjoni 
għal żewġ konferenzi internazzjonali ħarġu 
permezz tas-sistema elettronika tat-tenders għal 
aktar minn darba ladarba l-parteċipazzjoni tal-
offerenti kienet minima. 

Irranġar mill-ġdid tal-Binja
Il-bini tal-Istitut Bugeia inbena fl-1903 mill-Markiż 
Vincenzo Bugeia. Tfal iltiema kienu mħarrġa 
hemm fuq xogħol industrijali biex ikunu megħjuna 
jsibu xogħol aktar ’il quddiem f’ħajjithom. Tul is-
snin li kien qed jintuża l-bini kien mitluq u għandu 
bżonn ta’ bosta tiswijiet. L-Awtorità ta’ Standards 
ta’ Ħarsien Soċjali rat il-potenzjal ta’ dan il-bini 
impressjonanti u fittxet il-fondi għall-irranġar biex 
timmassimizza l-potenzjal ta’ dan il-bini billi tużah 
bħala ċ-ċentru tagħha. 

Wara diskussjonijiet ma’ diversi awtoritajiet 
u approvazzjoni għall-fondi mill-MFIN, dan 
l-Uffiċċju kkollabora wkoll mal-SPM LTD biex 
jibdew ix-xogħlijiet ta’ rranġar fit-tieni sular tal-
Istitut Bugeia ġewwa Santa Venera, li fiha hemm 
iż-żewġ entitajiet. Huwa maħsub li ladarba jitlesta 
x-xogħol ħafna mill-uffiċċji tal-Awtorità ser ikunu 
rilokati f’dan is-sular. Fi tmiem is-sena 2019, ħarġu 
dawn it-tenders għal dawn il-proġetti:

• Tender għat-tneħħija tal-art eżistenti u 
l-madum ta’ mal-ħajt fl-uffiċċji tat-tieni sular, 
fl-Istitut Bugeia, Triq San Ġużepp, Santa 
Venera; 

• Tender għall-provvista, installazzjoni u 
l-kummissjonar ta’ servizzi mekkaniċi, 
elettroniċi u ELV bl-użu ta’ tagħmir EE għall-
uffiċċji tat-tieni sular, 469, Istitut Bugeia, Triq 
San Ġużepp, Santa Venera;

• Tender għall-provvista u t-tqegħid tal-art tal-
konkrit, u l-provvista u t-tqegħid tal-madum 
tal-art u tal-ħajt fl-uffiċċji tat-tieni sular, fl-
Istitut Bugeia, Triq San Ġużepp, Santa Venera; 

• Tender għar-restawrazzjoni u injam eżistenti 
u l-manifattura ta’ bibien u twieqi ġodda 
tal-injam bl-użu ta’ materjali u prodotti tajbin 
għall-ambjent għall-uffiċċji fit-tieni sular, 
Istitut Bugeia, Triq San Ġużepp, Santa Venera; 

• Ħruġ mill-ġdid – Tender għar-restawrazzjoni 
ta’ injam eżistenti u l-manifattura ta’ bibien u 
tiwieqi ġodda bl-użu ta’ materjali u prodotti 
tajbin għall-ambjent għall-uffiċċji fit-tieni sular, 
Istitut Bugeia, Triq San Ġużepp, Santa Venera; 
u

• Tender għall-provvista u t-tqegħid tal-ġipsum 
u diviżorji tal-ħġieġ. 
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L-Uffiċċju tal-Finanzi jitmexxa mill-Accountant, 
bit-titlu ta’ Kap tal-Finanzi, li ngħaqad mal-
Awtorità f’Diċembru 2018. L-Uffiċċju tal-Finanzi 
għandu wkoll l-Assistent tal-Immaniġġjar tal-
Uffiċċju u Uffiċjal Klerikali Prinċipali.

Il-funzjonijiet ewlenin tal-Uffiċċju tal-Finanzi 
huma: 
• Iż-żamma tal-kotba tal-kontijiet tal-

Awtorità;
• L-immaniġġjar tal-attivitajiet tal-kontabilità 

kollha, inkluż it-tħaddim tal-applikazzjoni 
tal-kontabilità;

• Il-preparazzjoni u l-preżentazzjoni tad-
dikjarazzjonijiet finanzjarji statutorji u 
rapporti ta’ mmaniġġjar;

• Il-kumpilazzjoni u l-monitoraġġ tal-Baġit 
Finanzjarju Annwali; 

• Pagi tal-Awtorità; u
• Il-funzjoni tal-Immaniġjar tar-Riskju.

Rapport ta’ Progress

Kisbiet 
L-2019 kienet l-ewwel sena fejn l-Awtorità ħadet 
awtonomija fil-kontabilità u l-finanzi, wara li 
waqqfet l-użu tas-sistema ta’ kontabilità tas-
Servizz Pubbliku (DAS) u implimentat sistema 
awtonoma, li hi SAGE 50 Accounts. Ir-rapporti 
ta’ kontabilità huma bbażati fuq il-konvenzjoni 
tal-ispejjeż u huma konformi mal-iStandards 
Internazzjonali tal-Kontabilità. Ġie appuntat 
Awditur Estern u r-Rapporti Finanzjarji Awditjati 
għall-2019 ser jidhru f’dan ir-Rapport Annwali.

L-awtonomija fil-finanzi u l-kontabilità tfisser 
li l-Awtorità kellha bżonn kont tal-bank biex tkun 
tista’ tipproċessa t-tranżazzjonijiet. Il-kont tal-
bank infetaħ mal-Bank of Valletta f’Marzu tal-2019.  

L-Awtorità ħadet f’idejha l-ipproċessar tal-pagi 
mit-taqsima tal-pagi fil-Ministeri tal-Familja, id-
Drittijiet tat-Tfal u s-Solidarjetà Soċjali f’Ottubru 
tal-2019. F’dan il-punt il-proċess tal-awtonomija 
finanzjara kien lest.

Bħala entità pubblika, l-Awtorità ta’ Standards 
ta' Ħarsien Soċjali kienet inkluża fis-Sistema tar-
Rapportar tad-Data Finanzjarja (FDRS). B’effett 
ta’ dan, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta’ kull 
xahar u ta’ kull tliet xhur jinbagħtu onlajn. Ir-
rapporti finanzjarji huma ppreżentati wkoll kull 
xahar lill-Maniġment Finanzjarju u lill-Kumitat ta’ 
Monitoraġġ, li twaqqaf sabiex jevalwa r-riżultati 

Finanzi
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finanzjarji, inkluż il-varjazzjonijiet fil-badġit u jagħti 
pariri lill-Uffiċċju tal-Finanzi għall-futur.

L-Uffiċċju tal-Finanzi ssottometta l-ħtiġijiet 
tal-badġit għall-2020 f’Lulju tal-2019. Dan jinkludi 
l-ħtiġijiet tan-nefqa kapitali biex jitkompla l-proġett 
ta’ rranġar tat-tieni livell, Istitut Bugeia. 

Sfidi
L-isfida ewlenija li jiffaċċja l-Uffiċċju tal-Finanzi 
hija li jottimizza l-użu tal-fondi disponibbli biex 
jimplimenta n-numru kbir ta’ inizjattivi li daħlet 
għalihom l-Awtorità. In-numru limitat ta’ riżorsi 
umani fl-Uffiċċju tal-Finanzi jippreżenta wkoll xi 
sfidi fl-implimentazzjoni ta’ sistema interna ta’ 
kontroll li tinvolvi segregazzjoni ta’ dmirijiet.

Immaniġġjar tar-Riskju
F’Lulju tal-2019 twaqqfet il-funzjoni tal-
Immaniġġjar tar-Riskju fl-Uffiċċju tal-Finanzi. 
L-għanijiet ewlenin tal-funzjoni tal-Immaniġġjar 
tar-Riskju huma li: 
• Tistabilixxi l-predispożizzjoni għar-riskju tal-

Awtorità;
• Tikkompila Reġistru tar-Riskji; 
• Tidentifika l-ogħla 15-il riskju, tkopri t-tipi kollha 

ta’ riskji; 

• Tikkompila Matriċi tar-Riskju li turi l-ogħla 15-il 
riskju; 

• Tidentifika liema azzjoni tal-mitigazzjoni tar-
riskju tista’ tittieħed; u

• Tinkorpora riskji identifikati fir-Reġistru tar-
Riskju fil-proċessi kollha bbażati fuq riskju 
adottati mill-Awtorità fl-oqsma kollha, inkluż 
il-liċenzjar u l-ispezzjoni. 
Twaqqaf Kumitat tal-Immaniġġjar tar-Riskju. 

L-għanijiet ewlenija tal-Kumitat huma li:
• Jassisti lill-Maniġer tar-Riskju fl-evalwazzjoni 

tal-punteġġ tar-riskju li jsir mit-Tim tat-
Tmexxija;

• Jassisti fl-aġġornament tar-Reġistru tar-Riskju 
u l-Matriċi tar-Riskju; u

• Il-monitoraġġ ġenerali tal-funzjoni tal-
Immaniġġjar tar-Riskju.

Triq ’il Quddiem

Huwa ppjanat li waqt l-2020 jiżdied il-modulu tad-
Dakar Time u Attendenza mal-modulu tal-Pagi, li 
diġà qiegħed jaħdem. L-implimentazzjoni ta’ dan 
il-modulu hija l-inizjattiva tal-proċess ewlieni ta’ 
simplifikazzjoni tal-Uffiċċju tal-Finanzi għal din is-
sena.
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