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L -Istrateġija Nazzjonali dwar il-Volontarjat - Nimxu lejn l-2024 hija parti mill-politika tal-Gvern għal 
parteċipazzjoni demokratika akbar akkumpanjata minn titjib ekonomiku u soċjali tanġibbli għal kulħadd. 

Huwa l-għan tas-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Organizzazzjonijiet Volontarji kif ukoll 
tal-Gvern in ġenerali li l-Istrateġija taderixxi ma’ u tirrifletti l-istandards u l-prinċipji miftiehma li t-tnejn 
huma stabbiliti fl-Att dwar Organizzazzjonijiet Volontarji kif ukoll fir-regoli informali tal- istess Settur.

L-Istrateġija għandha tkun stabbilita fuq il-prinċipji li ġejjin. Għandha tkun inklussiva fejn il-voluntiera 
kollha u l-Organizzazzjonijiet tagħhom jistgħu jitolbu li jkunu sid din l-istess Strateġija u jistgħu jsawru 
d-direzzjoni tagħhom għall-futur. Għandha tinbena fuq l-għarfien u l-esperjenza miksuba matul is-snin 
mis-Settur u tqis kemm il-perspettiva lokali, Ewropea u u dik Internazzjonali u l-iżviluppi li qed iseħħu 
kontinwament u jsawru r-realtà ta’ madwarna. Għandha jkollha pjan t’azzjoni ċar b’riżultati li jistgħu jitkejlu 
sabiex il-voluntiera u l-komunità li joperaw fihom jibbenefikaw mill-Istrateġija b’mod tanġibbli. Ir-rwol 
pożittiv li s-Settur tal-volontarjat u l-partijiet relevanti l-oħra li jista’ jkollhom l-appoġġ u l-implimentazzjoni 
attiva f’din l-Istrateġija għandhom jiġu definiti b’mod ċar u mpoġġija fil-prattika.

Jiena ċert li din l-Istrateġija ser tindirizza u tissodisfa l-aspettattivi tas-Settur tal-volontarjat waqt li 
tikkumplimenta l-Att l-ġdid dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji li ġie emendat (aktar tard imsejjaħ 
l-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji). L-implimentazzjoni effettiva tal-Istrateġija fil-qafas ta’ żmien 
stabbilit 2019-2024 se tkun prijorità kemm għas-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-Isport u 
l-Organizzazzjonijiet Volontarji u l-Gvern, iżda wkoll għall-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat u dawk 
kollha impenjati li jaħdmu fi ħdan is-Settur b’appoġġ għall-komunitajiet tagħna.

L-Onorevoli Dr Clifton Grima
Segretarju Parlamentari għaż-Zgħażagħ,
Sport u l-Għaqdiet tal-Volontarjat

Introduzzjoni
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Il-Volontarjat kien minn dejjem parti mit-tessut tas-soċjetà Maltija u dan jixhduh l-eluf ta’ persuni ta’ kull eta’ 
li ġustament jaraw il-volontarjat bħala parti minn ħajjithom. Madankollu, ma jfissirx illi għandna niefqu 

hawn iżda rridu naħdmu b’aktar ħeġġa sabiex niggarantixxu li dan it-tielet settur tas-soċjetà tagħna jibqa’ 
b’saħħtu u jkompli jissaħħaħ sabiex jibqa’ jkun parti integrali mill-istess soċjetà tagħna. Mingħajr settur tal-
volontarjat b’saħħtu, is-soċjetà tagħna titlef parti mill-identita’ tagħha.

L-iStrateġija Nazzjonali tal-Volontarjat – Lejn l-2024 kienet maħduma bil-għan preċiż li tagħti aktar 
importanza lill-volontarjat mhux biss lis-settur fejn bl-emendi estensivi li saru fil-liġi tal-volontarjat issaħħu, 
iżda aktar importanti nsibu r-rikonoxximent tal-iStat b’mod konkret . Dan bl-iskop li naraw lis-settur jikber 
sew u b’mod intensiv fil-firxa kollha tas-socjeta’ ta’ kull eta’ speċjalment, iżda mhux biss, għall-ġenerazzjonijiet 
tal-futur. Id-diversita’ hija ċ-ċavetta sabiex is-settur ikompli jżid u jottjeni ir-rikonoxximent sħiħ li s-settur 
jixraqlu.

Dan id-dokument irid jara lill-MCVS, li huwa l-vuċi tas-settur, involut iżda wisq aktar imsaħħaħ kif jixraq 
sabiex jamministra l-fondi li ġejjin mis-settur pubbliku u dan sabiex ikompli fil-ħidma tiegħu li jżid il-
governanza tajba kif ukoll it-trasparenza u l-opportunitajiet indaqs sabiex dawk kollha li jaħdmu fis-settur 
ikollhom aċċess għall-fondi varji li jeżistu għall-istess settur.

Din l-iStrateġija għandha l-għan li turi li l-volontarjat huwa mod kif wieħed jakkwista ħiliet li jistgħu ikunu 
trasferiti għall-post tax-xogħol. Din il-bidla fil-kultura trid tkun imbuttata għax din hija parti importanti 
fejn wieħed iżewwaq l-esperjenza personali ma’ oħrajn ġodda li jservu kemm lill-istess individwu kif ukoll 
lill-kommunita’. M’hemm l-ebda dubju li l-volontarjat għandu jgħin lil dawk kollha involuti sabiex jkunu 
minn ta’ quddiem bl-eżempju tagħhom fejn juru li l-volontarjat jista’ wkoll iżid il-firxa ta’ għarfien, kuntatti 
u opportunitajiet. Iżda l-aktar importanti permezz tal-volontarjat iż-żgħażagħ jiksbu sens ta’ sodisfazzjon 
personali miksub meta wieħed ikun ta’ servizz għall-oħrajn fejn b’hekk iżidu l-għarfien soċjali.

Il-Volontarjat mhux ħidma li tirrendi daqstant finanzjarjament, faċli jew ta’ faxxinu, iżda huwa wieħed 
ta’ benefiċċju u sodisfazzjon. Dan huwa dak li din l-iStrateġija Nazzjonali tixtieq tilħaq, li turi li ix-xogħol 
u l-esperjenza miksuba bil-volontarjat jisbqu bil-bosta kwalunkwe kumpens finanzjarju li wieħed jista’ 
jikseb.

M’għandix dubju illi din l-iStrateġija ġdida ser tikseb l-oġġettivi u l-għanijiet li nhediet u dan għall-benefiċċju 
aħħari tas-settur u bil-wisq aktar importanti, tas-soċjetà inġenerali.

Dr. Noel Camilleri, LL.D., LL.M.
Chairperson
Kunsill Malta għas-Settur tal-Volontarjat

Messaġġ mill-Kunsill Malti għas-
Settur tal-Volontarjat (MCVS) 
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Sfond u Kuntest

L-Istrateġija Nazzjonali dwar il-Volontarjat - Nimxu Lejn l-2024, tiffoka fuq tliet pilastri ewlenin li t-tnejn 
minnhom huma indipendenti iżda għadhom jiddependu fuq xulxin fit-tkabbir u l-funzjonalità tagħhom.

L-ewwel pilastru huwa r-realtà tal-komunità li fiha teżisti l-istess komunità llum f’Malta u Għawdex, bir-
realtajiet kollha li jaffettwaw il-ħajja u l-ambjent li ngħixu fih. Dan il-pilastru jħares lejn it-twaqqif tal-politiki 
koerenti li permezz tal-implimentazzjoni effettiva tagħhom, jappoġġaw lill-komunitajiet b’mod attiv u 
effettiv biex jindirizzaw ir-realtajiet, il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet.

It-tieni pilastru huwa l-iżvilupp tal-ewwel Strateġija Nazzjonali tal-Volontarjat li tikkomplementa ż-żewġ 
deċennji ta’ xogħol imwettaq mis-Settur kif ukoll tirrifletti l-leġiżlazzjoni emendata l-ġdida li tirregola l-istess 
Settur. L-Att l-ġdid emendat dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji jeħtieġ li, Strateġija bħal din titwaqqaf 
sabiex tappoġġa u tippromwovi s-Settur tal-Organizzazzjonijiet Volontarji fl-operat tiegħu fir-rigward 
tal-leġiżlazzjonijiet stabbiliti waqt li toħloq l-għodod, l-oqfsa amministrattivi u l-appoġġ finanzjarju għas-
Settur biex jaħdem f’tali leġiżlazzjoni.

It-tielet pilastru huwa l-politika tal-Gvern għal parteċipazzjoni demokratika akbar, progress ekonomiku u 
soċjali ekwu għal kulħadd, u parteċipazzjoni inklussiva. Din id-direzzjoni diġà ġiet promulgata fl-Att dwar 
l-Organizzazzjonijiet Volontarji 2018 li ġie emendat riċentement fejn il-qafas għal aktar demokratizzazzjoni 
ġie inkorporat fil-liġi, li issa teħtieġ tidħol fid-diversi politiki u inizjattivi tal-Gvern li għandhom x’jaqsmu 
mas-Settur tal-Organizzazzjonijiet Volontarji.

Ritratt: Easing Disability
minn Amanda Calleja
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Il-komunità tagħna, bħalma hi d-dinja kollha, qiegħda dejjem tevolvi u aħna qed naraw il-bidliet u 
niffaċċjaw sfidi li se jsejħluna kollha biex nużaw ir-riżorsi tagħna bil-għaqal u nwieġbu b’mod kreattiv. Il-

parteċipazzjoni, l-impenn u l-kollaborazzjoni qed isiru essenzjali. Il-volontarjat huwa mod pożittiv, naturali 
u spirtu biex titwettaq interazzjoni sinifikanti tal-bniedem, skop ta’ kollaborazzjoni u kontribut. L-effett 
trasformattiv tal-volontarjat fuq l-individwi, l-Organizzazzjonijiet, il-komunitajiet u s-Soċjetà huwa portal 
għal ċittadinanza attiva, inklużjoni soċjali u solidarjetà. L-infrastruttura tal-volontarjat appoġġjata mill-
Gvern permezz tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat (iktar tard imsejjaħ MCVS) tipprovdi kopertura 
mal-pajjiż kollu. Dan ifisser li l-komunitajiet u l-Organizzazzjonijiet Volontarji f’Malta u Għawdex għandhom 
aċċess għall-appoġġ u r-riżorsi, anke permezz taċ-Ċentri reġjonali tal-Volontarjat. Il-Gvern huwa impenjat 
mal-MCVS bħala attur ċentrali f’isem is-Settur Volontarju biex isaħħaħ l-appoġġ finanzjarju u amministrattiv 
tiegħu, kif ukoll l-infrastruttura favur l-istess Settur.

Il-volontarjat qed jinbidel u l-mod kif in-nies ifittxu li jivvolontarjaw u l-mod kif l-Organizzazzjonijiet 
jimpenjaw ruħhom u jivvalutaw il-kontribut tal-voluntiera qed jinbidel. Permezz ta’ dan, aħna qed naraw 
il-pajsaġġ emerġenti u qed nippreparaw biex nirrispondu bil-ħeffa u b’mod kostruttiv. Aħna l-intenzjoni 
tagħna hi li nappoġġjaw il-volontarjat sabiex tkun esperjenza umana aċċessibli, sinifikanti u pjaċevoli. Aħna 
attenti għall-etika u nkomplu nwasslu l-filosofija tal-volontarjat ta’ kwalità u kif tista’ sservi prattikament 
għall-kawżi u l-politiki. Aħna ninnutaw ukoll li d-dinja korporattiva qed issir sieħeb potenzjali u interessanti 
għall-volontarjat, speċjalment volontarjat sinifikanti li jappoġġja kawżi li jistħoqqilhom u għandu impatt 
pożittiv. Dan huwa meqjus bħala mod tajjeb kif jiġu ingaġġati l-impjegati, jinbnew timijiet u jintlaħqu l-miri 
tar-responsabbiltà soċjali korporattiva. Is-settur għandu jfittex ukoll li jirrispondi għall-ħtiġijiet tad-dinja 
korporattiva u għal persuni li jixtiequ jivvolontarjaw bħala parti minn inizjattivi korporattivi speċifiċi. Dan 
kollu għandu jsir b’modi etiċi, prattiċi u innovattivi.

Il-gvern, filwaqt li jappoġġja s-Settur tal-volontarjat, għandu jkun konxju li ma jinterferix b’mod li jista’ jfixkel 
l-indipendenza tas-Settur tal-volontarjat. Filwaqt li dawn tal-aħħar għandhom joqogħdu attenti għall-isfidi 
li jistgħu jġibu bidliet fil-politika tal-gvern, il-mod kif l-ekonomija jista’ jkollha impatt fuq il-volontarjat, 
l-effett li jista’ jkollhom l-aspettattivi u x-xejriet ta’ ċaqliq fis-soċjetà u t-tfaċċar ta’ modi ġodda biex tirriżorsja 
x-xogħol tagħna.

Il-valur tal-volontarjat qed jikber peress li huwa rikonoxxut bħala miżura u mezz biex jinkoraġġixxi 
l-impenn, il-konnessjoni, il-komunità u l-inklużjoni soċjali. Kemm il-Gvern kif ukoll l-MCVS jirrikonoxxu li 
sabiex iwasslu l-viżjoni strateġika fis-snin li ġejjin, il-kollaborazzjoni esterna se tkun kritika, billi taħdem mill-
qrib ma’ Organizzazzjonijiet oħra li ma jagħmlux profitt, korpi tal-gvern u kumpaniji.

Il-Kuntest ta’ dan 
il-Pjan Strateġiku

Ritratt: Drummer Girl minn Joe Attard
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Dan id-dokument jistabbilixxi ftehim bejn il-Gvern u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat f’isem 
is-settur tal-volontarjat f’Malta. Jiddependi fuq il-politiki u l-proċeduri li l-Gvern jimpenja ruħu f’dan 

id-dokument. Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat se jaqbel dwar pjan ta’ azzjoni li jistipula miżuri 
speċifiċi għall-implimentazzjoni ta’ l-Istrateġija, inklużi l-miri u l-iskeda li biha dan għandu jitkejjel. Ser issir 
reviżjoni tal-implimentazzjoni u l-impatt tal-Istrateġija u l-pjan ta’azzjoni kull sena u rapport imressaq lill-
Ministru responsabbli għas-settur tal-volontarjat f’Malta.

L-Implementazzjoni, 
il-Moniteraġġ u r-Reviżjoni 01



12



Strateġija Nazzjonali dwar il-Volontarjat 2019 - 2024 13

I l-Gvern u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat jaqblu li l-għanijiet li ġejjin għandhom jiggwidaw ix-
xogħol taż-żewġ imsieħba fl-Istrateġija bl-iskop li jtejbu s-settur tal-volontarjat ġewwa Malta.

L-għanijiet huma:

1. Li tħeġġeġ prattika tajba u metodi kooperattivi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u ta’ reviżjoni tal-prestazzjoni, 
partikolarment fejn l-Organizzazzjonijiet jirċievu finanzi tal-Gvern għal provvedimenti tas-servizzi;

2. Li ssaħħaħ ir-rikonoxximent tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat bħala ir-rappreżentant 
waħdieni tas-Settur tal-Volontarjat f’Malta u Għawdex;

3. Li tħeġġeġ Organizzazzjonijiet u karitajiet volontarji permezz ta’ kooperazzjoni u taħriġ kif ukoll 
permezz ta’ appoġġ finanzjarju, u dan permezz ta’ opportunitajiet finanzjarji aħjar;

4. Li tħeġġeġ ix-xogħol tal-Organizzazzjonijiet pjattaformi u l-kooperazzjoni bejn dawn 
l-Organizzazzjonijiet;

5. Li tħeġġeġ, minn eta’ żgħira, inizjattivi tal-volontarjat, permezz kemm ta’ edukazzjoni formali u 
informali, l-idea li l-attività volontarja hija parti essenzjali taċ-ċittadinanza;

6. Li tirrikonoxxi u tkattar l-għarfien dwar il-bżonnijiet speċifiċi u l-kontribuzzjonijiet speċjali magħmula 
minn gruppi ta’ Organizzazzjonijiet volontarji fil-komunità;

7. Li tinkoraġġixxi tkabbir fil-kontribuzzjoni ta’ gruppi ta’ etajiet differenti. L-attività volontarja 
għandha titqies bħala parti miċ-ċittadinanza għaż-żgħażagħ filwaqt li l-kontribut tal-anzjani, li jġibu 
l-esperjenza ta’ ħajjithom kollha, m’għandux jiġi sottovalutat. Filwaqt li ħafna Organizzazzjonijiet 
jiddependu fuq l-impenn tal-membri anzjani tagħhom u filwaqt li ħafna żgħażagħ jikkontribwixxu 
b’ħeġġa u enerġija, il-fatt hu li l-potenzjal mhux qed jiġi realizzat bis-sħiħ fi kwalunkwe tarf tal-età;

8. Li tiżgura li l-Gvern qed ikejjel u jirrikonoxxi affarijiet li verament huma importanti, kemm fi ħdan il-
Gvern kif ukoll bejn il-Gvern u l-Organizzazzjonijiet volontarji;

9. Issaħħaħ il-koordinazzjoni tar-relazzjonijiet tal-Gvern mas-Settur tal-volontarjat mad-diversi Ministeri, 
dipartimenti u l-entitajiet kollha tal-Gvern fejn tkun ċentralizzata din il-koordinazzjoni sabiex tiżdied 
it-trasparenza u d-disponibilita tal-opportunitajiet tal-fondi;

10. Biex tivvaluta bir-reqqa, f’konsultazzjoni mas-Settur tal-volontarjat, l-impatt potenzjali tal-bidliet fil-
politika fuq is-Settur u timplimenta r-rakkomandazzjonijiet neċessarji.

L-Għanijiet tal-Istrateġija 02

Ritratt: Helping Hand minn Martha Camilleri
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I l-Gvern u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat għandhom numru ta’ valuri komuni dwar ir-rwol tal-
individwi u l-komunitajiet f’ demokrazija moderna li se ssostni l-aspetti kollha ta’ din l-Istrateġija. It-tnejn 

jaqblu li l-għan ewlieni huwa l-ħolqien ta’ soċjetà ċivili li:

1. toffri opportunitajiet indaqs lill-membri kollha tiegħu irrispettivament mir-razza, il-kulur, is-sess, 
l-orjentazzjoni sesswali, l-età, l-istat ċivili, id-diżabilità, il-preferenza lingwistika, ir-reliġjon jew ir-
responsabbiltajiet familjari / domestiċi;

2. hija inklussiva u tippermetti lin-nies jipparteċipaw fl-attivitajiet ekonomiċi, soċjali u kulturali kollha 
tagħha;

3. tinkoraġġixxi lin-nies biex jipparteċipaw fit-tisħieħ u fl-iżvilupp kontinwu tal-komunitajiet tagħhom;
4. tiddependi fuq l-azzjoni volontarja tan-nies sabiex titrawwem it-tmexxija fil-komunità, sens ta’ 

appartenenza u tissaħħaħ id-demokrazija lokali;
5. tinkludi setturi pubbliċi, privati u volontarji u r-risoluzzjoni tal-problemi tagħhom li huma l-aħjar 

indirizzati permezz ta’ sħubija bejniethom.

Il-Gvern u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat jaqblu li r-relazzjoni tagħhom għandha tkun mibnija 
fuq l-integrità, il-fiduċja u r-rispett reċiproku.

Il-Gvern u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat jaqblu li s-sħubija tfisser li taħdem flimkien lejn sett 
komuni ta’ miri, ibbażati fuq l-ugwaljanza f’termini ta’ sidien, teħid ta’ deċiżjonijiet u rikonoxximent tal-
kontribut distintiv minn kull parti.

Il-Valuri Komuni 03

Ritratt: Connections
minn Martha Camilleri
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Il-Gvern jagħraf:

1. l-ambitu wiesa’ u d-diversità tal-attività volontarja fl-ispettru kollu tal-ħajja pubblika; il-kontribuzzjoni 
li l-Organizzazzjonijiet volontarji u komunitarji u l-voluntiera jagħtu lill-ħajja ekonomika, soċjali, 
ambjentali u kulturali f’Malta; u r-rwol li għandhom fil-formulazzjoni u t-twettiq tal-politika pubblika;

2. li Organizzazzjonijiet volontarji u komunitarji huma Organizzazzjonijiet indipendenti li jiddeterminaw 
il-prijoritajiet tagħhom stess u jamministraw l-affarijiet tagħhom stess;

3. li l-volontarjat huwa l-impenn personali u/jew kollettiv tal-ħin u l-enerġija għall-benefiċċju tas-soċjetà 
u l-komunità; l-ambjent; jew individwi barra l-familja immedjata tagħhom. Jitwettaq b’mod ħieles u 
b’għażla, mingħajr tħassib għal qligħ finanzjarju;

4. li l-Organizzazzjonijiet volontarji għandhom l-obbligu li jirrappreżentaw l-interessi tal-kostitwenti u 
membri tagħhom, kif ukoll tal-komunita li jaħdmu fih;

5. li l-Organizzazzjonijiet volontarji joperaw skond il-prinċipji li fuqhom huma msejsa, u huma 
responsabbli lejn il-membri tagħhom u l-individwi u l-komunitajiet li magħhom jaħdmu u s-soċjetà in 
ġenerali.

Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat f’isem is-settur tal-volontarjat jirrikonoxxi:

1. Lir-rwol strateġiku importanti li l-Gvern għandu fl-iżvilupp u t-twassil tal-politika u s-servizzi pubbliċi.
2. il-qafas legali u finanzjarju li fih jopera l-Gvern.
3. ir-responsabbiltà tagħhom li jkunu responsabbli lejn il-partijiet differenti li għandhom interess fix-

xogħol tagħhom, inklużi:
a. il-membri tagħhom;
b. il-persuni li jużaw is-servizzi tagħhom;
c. il-komunitajiet li fihom jaħdmu;
d. il-pubbliku ġenerali u l-korpi ta’ finanzjament li jappoġġjaw ix-xogħol tagħhom;
e. il-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji li huwa l-korp regolatorju li jissorvelja 

l-attivitajiet tagħhom.

Ir-Rikonoxximent 04

Ritratt: Aligning the Candles minn Joe Attard
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Ritratt: Enhancing Nature 
minn Amanda Calleja
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Il-Gvern huwa impenjat li: 

1. jinħatar Ministru li ikollu r-responsabbiltà għall-interessi tal-voluntiera u l-organizzazzjonijiet volontarji 
u s-settur volontarju kollu b’turija ta’ rikonoxximent tal-importanza tas-settur fis-soċjetà;

2. jiżviluppa, f’konsultazzjoni mas-settur tal-volontarjat:
• politika dwar ix-xogħol fi sħubija ma’ Organizzazzjonijiet volontarji u miżuri biex tappoġġja dan;
• politika dwar il-volontarjat u miżuri għall-promozzjoni tal-volontarjat;
• politika dwar l-iżvilupp tal-komunità u miżuri għall-promozzjoni tagħha;
• politika biex il-fondi kollha jkunu diretti lejn is-Settur tal-Volontarjat li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà 

tal-MCVS.

Il-Kunsill Malti f’isem l-Organizzazzjonijiet volontarji huwa impenjat li:

1. jkollhom proċeduri u strutturi definiti b’mod ċar li jippermettu lill-Organizzazzjonijiet volontarji 
jissodisfaw l-obbligi tagħhom dwar ir-responsabbiltà u d-dritt ġust u trasparenti għall-fondi.

L-Impenn 05

Ritratt: Animal Welfare
minn Amanda Calleja
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Ritratt: Smile minn Alfred Sant Fournier‑
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Il-Gvern jagħraf li l-Organizzazzjonijiet volontarji għandhom l-obbligu li jirrappreżentaw l-interessi tan-
nies u l-komunitajiet li jaħdmu magħhom. Il-Gvern jirrikonoxxi d-dritt tal-Organizzazzjonijiet li jagħmlu 

kampanji f’isem dawn l-interessi fil-qafas regolatorju.

Il-Gvern huwa impenjat li:

1. jistabbilixxi proċeduri miftiehma f’kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat f’isem 
l-istess Settur għall-konsultazzjoni dwar bidliet fil-politika u żviluppi ta’ politika ġdida li jaffettwaw 
Organizzazzjonijiet volontarji u / jew interessi tal- volontarjat li jinkludu:
a. opportunitajiet għal diskussjoni kontinwa bejn Organizzazzjonijiet volontarji u interessi tal-

volontarjat u Dipartimenti tal-Gvern biex irawmu fehim bikri u involviment fl-iżvilupp tal-politika;
b. arranġamenti ta’ konsultazzjoni li normalment jippermettu ħin adegwat għal konsultazzjoni usa’ 

ma’ netwerks u utenti tas-servizz;
c. Lir-rwol tal-korpi pjattaformi u l-intermedjarji fil-faċilitazzjoni tal-konsultazzjoni;
d. reazzjoni lil dawk li wieġbu dwar it-tweġibiet għal/ u r-riżultati tal-konsultazzjoni;
e. opportunitajiet għas-settur biex ikompli jkun involut fl-istadji tal-implimentazzjoni u evalwazzjoni 

tal-politika. 

Fejn l-Organizzazzjonijiet jitolbu rwol ewlieni fir-rappreżentanza, huma għandhom ikunu lesti li jirrispondu 
fi żmien raġonevoli għall-konsultazzjonijiet mal-Gvern dwar suġġetti relevanti, proporzjonati mar-riżorsi 
disponibbli tagħhom.

Ħafna Organizzazzjonijiet volontarji u interessi tal-volontarjat huma involuti fir-rappreżentazzjoni tal-
interessi ta’ gruppi jew kawżi partikolari fis-soċjetà u kampanji f’isimhom.

Organizzazzjonijiet volontarji huma impenjati li:

1. jiddefinixxu u juru kif jirrappreżentaw il-benefiċjarji / klijenti ddikjarati tagħhom;
2. jikkonsultaw il-benefiċjarji / il-klijenti tagħhom u jirrappreżentaw b’mod preċiż il-fehmiet tagħhom meta 

jippreżentaw każ lill-Gvern jew jirrispondu għall-konsultazzjonijiet tal-Gvern;
3. jiżgura li l-informazzjoni li huma jippreżentaw lill-Gvern tkun preċiża u li r-riċerka tkun saret b’mod 

oġġettiv u imparzjali;
4. wara li kkunsidra l-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji, li huwa l-korp regolatorju li jirregola 

l-Organizzazzjonijiet volontarji, meta jagħmel il-kampanji f’isem il-benefiċjarji / klijenti tagħhom.

Fejn l-Organizzazzjonijiet jitolbu rwol ewlieni fir-rappreżentazzjoni, huma għandhom ikunu lesti li 
jirrispondu fi żmien raġonevoli għall-konsultazzjonijiet mal-Gvern dwar suġġetti relevanti, proporzjonati 
mar-riżorsi disponibbli tagħhom.

Ir-Rappreżentanza 06
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Il-Gvern jagħraf li s-Settur tal-volontarjat u l-voluntiera joperaw f’firxa wiesgħa ta’ dixxiplina, f’firxa wiesgħa 
ta’ rwoli, u għandhom kontribut partikolari x’jagħtu.

Il-Gvern huwa impenjat li:

1. jistabbilixxi arranġamenti għal xogħol fi sħubija ma’ Organizzazzjonijiet volontarji u komunitarji u ma’ 
interessi tal-volontarjat fis-setturi volontarji, statutorji u privati fl-oqsma tal- politika relevanti kollha;

2. jippromwovi sħubijiet bejn Setturi pubbliċi u volontarji permezz tal-politiki u l-istrateġiji tal-
finanzjament tiegħu;

3. il-promozzjoni tar-rwol tas-Settur tal-volontarjat fis-settur pubbliku inklużi Korpi Pubbliċi mhux 
Dipartimentali;

4. l-inkoraġġiment tal-korpi pubbliċi biex jaħtru uffiċjal għoli biex ikollu r-responsabbiltà għar-
relazzjonijiet mas-Settur tal-volontarjat;

5. il-promozzjoni tal-ispirtu u l-prinċipji tal-Istrateġija lill-Kunsilli Lokali permezz tal-Assoċjazzjoni għall-
Kunsilli Lokali;

6. djalogu ma’ Organizzazzjonijiet dwar l-iżvilupp ta’ l-għanijiet fit-tul tagħhom.
7. prova tal-bidliet sinifikanti kollha tal-politika fl-oqsma kollha tal-politika għall-impatt tagħhom fuq is-

Settur tal-volontarjat, il-volontarjat u l-interessi tal-komunità.

Organizzazzjonijiet volontarji u komunitarji u interessi tal-volontarjat jirrikonoxxu l-valur ta’ ħidma fi 
sħubija fl-indirizzar tal-problemi tas-soċjetà u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja tal-membri kollha tagħha. 
Organizzazzjonijiet volontarji jagħrfu li sħubija vera ġġib benefiċċji u responsabbiltajiet għal dawk kollha 
involuti. Organizzazzjonijiet volontarji u komunitarji u interessi tal-volontarjat huma impenjati li:

1. jiżviluppaw sejħa ta’ sħubija mal-gvern u l-aġenziji tiegħu f’oqsma ta’ benefiċċju komuni;
2. jikkooperaw mad-dipartimenti tal-gvern fit-tfassil ta’ arranġamenti ta’ xogħol konġunti;
3. jistabbilixxi sħubiji ma’ istituzzjonijiet edukattivi jiġifieri l-Università ta’ Malta, MCAST, Junior College, 

it-twaqqif ta’ programmi tal- volontarjat biex jippromwovu l-volontarjat fiż-żgħażagħ;
4. jikkooperaw mal-Ministeru għall-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ biex jistabbilixxu programm li jagħti lill-

istudenti esperjenza ta’ volontarjat;
5. jieħdu dehra proattiva biex jinfurmaw lill-Gvern bl-iżviluppi fix-xogħol tagħhom li jistgħu jkunu 

relevanti għall-formulazzjoni tal-politika u l-prattika;
6. tassisti lill-Gvern biex jestendi l-firxa tas-sorsi ta’ informazzjoni u l-imsieħba tiegħu, partikolarment fost 

taqsimiet tas-soċjetà li mhumiex rappreżentati biżżejjed;
7. l-iżvilupp u l-kondiviżjoni ta’ sejħiet innovattivi għall-għoti ta’ servizzi bbażati fuq il-ħtiġijiet u 

ċ-ċirkostanzi tal-utenti tas-servizz;
8. jipprovdu servizzi ta’ kwalità għolja u effettivi f’termini ta’ nfiq b’sistemi biex jassiguraw il-kwalità u 

r-responsabbiltà għall-persuni li jużawhom.

Is-Sħubija07
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Il-Gvern jirrikonoxxi li l-politiki tiegħu dwar Organizzazzjonijiet volontarji, volontarjat u żvilupp komunitarju 
għandhom jinkludu miżuri għall-appoġġ finanzjarju tas-Settur. Il-firxa ta’ dawn il-miżuri se tkun 

iddeterminata mil-livell ta’ riżorsi disponibbli u l-fondi għandhom ikunu mmirati skond il-prijoritajiet. Il-
Gvern jirrikonoxxi wkoll ir-rwol tiegħu biex jiżgura li s-Settur tal-volontarjat ikollu aċċess ġust u raġonevoli 
għal sorsi oħra ta’ fondi pubbliċi li jirriżultaw minn programmi tal-Gvern u Ewropej li joperaw f’Malta. Il-Gvern 
huwa impenjat li jistabbilixxi u jżomm proċeduri biex jiżgura l-aħjar prattika aċċettata fl-amministrazzjoni 
tal-iskemi ta’ għotja tiegħu u dawk ta’ aġenziji li jamministraw fondi f’ismu, inklużi:

1. ċarezza fl-għanijiet ta’ skemi ta’ għotja u l-kriterji tal-eliġibilità tagħhom;
2. trasparenza u oġġettività fil-proċeduri amministrattivi u ta’ valutazzjoni;
3. konsistenza bejn programmi ta’ finanzjament;
4. arranġamenti li jgħinu lill-Organizzazzjonijiet volontarji biex jissodisfaw l-obbligi legali u regolatorji 

tagħhom;
5. arranġamenti biex jiġu miftiehma objettivi sinifikanti u indikaturi tal-prestazzjoni, proporzjonati mal-

livell ta’ finanzjament, li bih Organizzazzjoni għandha tkun immonitorjata u evalwata;
6. progress lejn arranġamenti ta’ finanzjament ta’ tliet snin għal għotjiet ewlenin bħala mezz ta’ 

promozzjoni ta’ ppjanar effettiv fit-tul;
7. arranġamenti effettivi għall-kooperazzjoni bejn dipartimenti fuq għajnuna ta’ għotja għal attivitajiet li 

ma jaqgħux faċilment taħt ir-responsabbiltajiet ta’ dipartiment wieħed;
8. jimmiraw ir-riżorsi b’mod effettiv.

Il-Gvern huwa wkoll impenjat li jippromwovi prattika tajba lil finanzjaturi oħrajn.

Is-Settur tal-volontarjat jirrikonoxxi li r-riċeviment ta’ fondi pubbliċi jġorr miegħu responsabbiltajiet lill-
korp tal-finanzjament u lill-pubbliku li jibbenefikaw mis-servizzi pprovduti. Is-Settur tal-volontarjat huwa 
impenjat li jsegwi kodiċi rikonoxxuti ta’ prattika tajba dwar l-użu u l-amministrazzjoni ta’ fondi pubbliċi 
xierqa għall-iskala tal-finanzjament u l-operazzjoni li jkopru:

1. politiki ċari u effettivi dwar l-impjiegi, arranġamenti u proċeduri ta’ ġestjoni;
2. sistemi effettivi u proporzjonati għall-ġestjoni, il-kontroll, ir-responsabbiltà, il-propjetà u l-verifika tal-

finanzi;
3. sistemi għall-ippjanar u l-implimentazzjoni ta’ programmi tax- xogħol;
4. sistemi għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ attivitajiet kontra għanijiet miftiehma u indikaturi 

ewlenin tal-prestazzjoni;
5. sistemi għall-assigurazzjoni tal-kwalità u r-responsabbiltà lejn l-utenti, inklużi proċeduri tal-ilmenti;
6. politiki li jiżguraw l-ugwaljanza ta’ opportunitajiet kemm fil-prattika tal-impjiegi kif ukoll fil-

provvediment tas-servizz;
7. rikonoxximent pubbliku tal-appoġġ mill-Gvern.

Ir-Riżorsi 08
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Il-partijiet kollha jirrikonoxxu l-ħtieġa li joħolqu voluntiera żgħażagħ ħabrieka u għal din ir-raġuni din 
l-istrateġija teħtieġ li tħares lejn il-partijiet interessati kollha li huma “żgħażagħ ħabrieka” billi tagħmel 

rwoli aċċessibbli għaż-żgħażagħ filwaqt li tipprovdi gwida u appoġġ. Iż-żgħażagħ mhumiex partikolarment 
differenti minn voluntiera oħra li jesperjenzaw l-isfida li jagħmlu l-ħin għall-volontarjat, u mhux differenti 
minn dak li jimmotivahom biex jagħmlu l-volontarjat; għalkemm il-motivazzjonijiet tagħhom jistgħu 
jiġu minn prijoritajiet differenti minn dawk ta’ voluntiera ta’ eta akbar, b’aktar valur għall-parti l-kbira taż-
żgħażagħ fuq l-iżvilupp tal-ħiliet, kif ukoll biex jagħtu xi ħaġa lura lill-komunità / isegwu interessi personali 
/ li jkunu mal-ħbieb.

Il-Gvern u l-MCVS huma impenjati li:

1. Jferrxu il-valur veru u bi skop tal-volontarjat lis-soċjetà in ġenerali;
2. Jindirizzaw l-kwistjoni tal-ħolqien ta’ voluntiera żgħażagħ ħabrieka billi tassigura l-kunfidenza 

tagħhom billi toffri pariri minn ambaxxaturi;
3. Jagħtu aċċess għall-influwenti tagħhom (inklużi skejjel u istituzzjonijiet edukattivi oħra, familji u 

sħabhom);
4. Jadattaw it-tul jew ir-regolarità tar-rwol tagħhom tal-volontarjat biex jindirizzaw l-impenji tagħhom ta’ 

ħin temporanju;
5. Jindirizzaw l-aċċess tagħhom għat-trasport;
6. Jifhmu kif iż-żgħażagħ jippreferu jikkomunikaw - f’termini ta’ midja u stili billi jħaddnu websajts u 

netwerking soċjali. Li wieħed jifhem kif jużaw b’mod effettiv il-mezzi ta’ komunikazzjoni diġitali biex 
jimmira udjenzi tal- volontarjat huwa qasam ta’ żvilupp enormi għal Organizzazzjonijiet li jinvolvu 
l-volontarjat;

7. Jimmirraw ir-reklutaġġ taż-żgħażagħ billi l-proċess tal-applikazzjonijiet jinżammu qosra kemm jista’ 
jkun. Reklutaġġ immirat kien essenzjali biex iż-żgħażagħ jiġu attirati fl-Organizzazzjonijiet, bl-użu ta’ 
taħlitiet ta’ reklutaġġ diġitali u mhux diġitali, bl-użu ta’ netwerks ta’ mentors eżistenti, skejjel, kulleġġi, 
universitajiet u ċentri taż-żgħażagħ;

8. Iħarġu u jużuw iż-żgħażagħ bħala ambaxxaturi, biex tgħin lil dawk iż-żgħażagħ potenzjali jpoġġu 
lilhom infushom fiż-żraben tal-voluntiera;

9. Jipprovdu ħaddiema żgħażagħ biex iħarrġu Organizzazzjonijiet volontarji dwar kif jimmaniġġjaw u 
jżommu voluntiera żgħażagħ.

Ninvestu fil-Futur09
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