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AQSAM IT-TALENTI
TIEGĦEK PERMEZZ
TAL-VOLONTARJAT

Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat din is-sena jiċċelebra għaxar 
snin minn meta ġie kkostitwit bl-iskop ewlieni tiegħu li jservi bħala 
l-vuċi ta’ eluf ta’ voluntiera u l-assoċjazzjonijiet tagħhom. Il-għan tal-

Kunsill huwa li jara li s-settur volontarju jkun effiċjenti u effettiv kif ukoll 
trasparenti, waqt li jsostni l-attivitajiet tas-settur mhux biss permezz ta’ 
finanzjament iżda wkoll permezz ta’ servizzi ta’ bini fil-kapaċità umana, 
li huma essenzjali għall-iżvilupp ta’ settur aktar influwenti li huwa 
rikonoxxut bħala wieħed tal-erba’ pilastri tas-soċjetà.

Il-Kunsill irid ikun eqreb tas-settur u huwa għalhekk li l-Kunsill ħass 
li permezz tat-tnedija ta’ din in-newsletter u email ġdid council@
maltacvs.org jista’ jsaħħaħ il-mezzi ta’ komunikazzjoni li jippermettu 
kemm lill-Kunsill kif ukoll lis-settur biex jibqgħu aktar qrib xulxin.

Huwa fatt stabbilit li f’dawn l-aħħar snin is-settur ra tnaqqis fin-
numru ta’ voluntiera u huwa importanti li naħdmu flimkien biex 
inreġġgħu lura din it-tendenza u nreġġgħu lura l-volontarjat fuq 
il-livell li jistħoqqlu. Hija l-intenzjoni tal-Kunsill preżenti li titnieda 
Strateġija Nazzjonali lejn tmiem din is-sena li jkollha l-għan ewlieni 
tagħha bies issaħħah lis-settur.

Fil-jiem li ġejjin is-settur se jkun infurmat bid-dati u nixtieq nitolbok 
biex timblokkahom fid-djarji tiegħek minħabba li l-preżenza u 
l-involviment tiegħek huma importanti jekk irridu lis-settur tagħna 
jkompli jikber b’mod korrett.

Nixtieq nispiċċa dan il-messaġġ qasir billi nesprimi rringrazzjament  
sinċier tiegħi lill-predeċessuri tiegħi li, flimkien ma’ membri tal-Kunsill 
imgħoddija għamlu xogħol ta’ importanza matul it-terminu tagħhom u 
lill-Kunsill preżenti li f’ħidma kontinwa mad-Direttur Eżekuttiv u l-istaff 
tiegħu qed jistinkaw biex ikomplu jibnu fuq ix-xogħol li sar fil-passat.

Dr. Noel Camilleri LL.D., LL.M.
Chairman
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L-Għaxar Anniversarju (2008 – 2018) 

tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat

Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat (MCVS) din is-sena 
jiċċelebra l-Għaxar Anniversarju mill-fondazzjoni tiegħu. Bħal 
kull organizzazzjoni oħra l-Kunsill mhux sempliċiment jiċċelebra 

l-ħin mgħoddi, iżda l-għanijiet milħuqa, għanijiet li mhumiex 
sempliċement miri ta’ grupp ta’ individwi iżda ħtiġijiet li jinqalaw mis-
settur u għas-settur tal-volontarjat.

Permezz ta’ dawn is-snin, li bdejna minn xejn imma x-xewqa għall-
ħidma favur is-settur li dejjem jikber, l-MCVS stabbilixxa l-għanijiet 
u l-iskopijiet tiegħu li fi żmien qasir ġew ikkonvertiti f’xi kisbiet 
notevoli. Uħud mill-kisbiet importanti li għandhom jissemmew huma 
l-organizzazzjoni tas-Sena Ewropea għall-Volontarjat 2011; kienet 
l-ewwel linja ta’ finanzjament - l-Iskema ta’ Appoġġ għall-Inizjattivi 
Żgħar Small Initiative Scheme (SIS) segwita mill-immaniġġjar ta’ diversi 
skemi oħra, jiġifieri l-Iskema Inizjattivi għat-Taħriġ Training Initiative 
Scheme (TIS), il-Fond tas-Soċjetà Ċivili Civil Society Fund (CSF), 
l-Iskema ta’ Xogħol Volontarju għaz-Zagħzagħ Youth Voluntary Work 
Scheme (YVWS), Skema ta’ Proġetti tal-Organizzazzjonijiet Volontarji 
Voluntary Organisations’ Project Scheme (VOPS); il-Premju Nazzjonali 
tal-Volontarjat; l-istabbiliment tad-Direttorju tal-Għaqdiet Volontarji 
onlajn; it-twaqqif tal-web portals; il-konferenzi ta’ taħriġ annwali; il-
ftuħ ta’ tliet Ċentri għall- Voluntiera; it-twaqqif tal-ewwel web portal 
onlajn bid-diversi fondi għall- Għaqdiet Volontarji - il-vofunding.org.
mt u l-laqgħat regolari ta’ kuntatt u informazzjoni mal-Għaqdiet.

Huwa x-xogħol lest, ovvjament le! Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-
Volontarjat jistenna bil-ħerqa aktar xogħol favur is-settur volontarju 
bil-parteċipazzjoni u l-kontribuzzjoni tiegħek.

Tixtieq issir voluntier/a? Uri l-interess tiegħek billi tirreġistra fuq 
il-web portal tal-volontarjat:

http://volontarjat.org/ 

MCVS 2008-2010

MCVS 2010-2013

MCVS 2013-2017



Iktar informazzjoni dettaljata fuq dawn il-proġetti u ta’  proġetti 
oħra li jaqgħu taħt il-fond VOPS taħt l-istess skadenza, żur:

http://maltacvs.org/wp-content/uploads/2017/02/Summary-of-
Project-VOPS-2017.pdf

Is-Suċċess ta’ Proġetti magħluqa mill-Għaqdiet 
Volontarji ffinanzjati mill-Iskema ta’ Proġetti tal-Organizzazz-
jonijiet Volontarji Voluntary Organisations’ Project Scheme (VOPS)

Nhar il-Ġimgħa, it-22 ta’ Ġunju 2018, l-Onor. Dr Clifton 
Grima, Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-Isport u 
l-Organizzazzjonijiet Volontarji f’ċerimonja fiċ-Ċentru tal-

Volontarjat fil-Belt Valletta, fil-preżenza tas-Sur Mauro Pace 
Parascandalo, id-Direttur Eżekuttiv, MCVS, ikkonkluda tliet proġetti 
ffinanzjati mill-Iskema ta’ Proġetti tal-Organizzazzjonijiet Volontarji 
Voluntary Organisations’ Project Scheme (VOPS).

Dawn il-proġetti ġew imwettqa b’suċċess mill- SOS Malta, Malta Judo 
Federation u l-Gozo Tourism Association. Fosthom, dawn l-Għaqdiet 
Volontarji rċevew l-ammont ta’ €83,000.00.

Il-proġett immexxi mill-Malta Judo Federation kellu l-għan li jinkludi 
diversi tipi ta’ tfal u żgħażagħ bi bżonnijiet speċjali fil-parteċipazzjoni 
ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ tal-Judo ma’ atleti oħra. Il-gruppi fil-mira 
kienu żgħażagħ u tfal b’disturbi soċjali u intellettwali, persuni neqsin 
mid-dawl u dawk żvantaġġati.

L-Gozo Tourism Association wettqet riċerka li tiffoka prinċipalment 
fuq is-sidien tal-istabbilimenti turistiċi, impjegati, studenti u partijiet 
interessati oħra li għandhom interess dirett fl-industrija turistika 
f’Għawdex.

It-tielet proġett magħmul minn SOS Malta żviluppa rispons innovattiv 
ibbażat fuq il-komunità għall-ħtiġijiet ta’ anzjani vulnerabbli biex jiġi 
żgurat tnaqqis fl-esklużjoni soċjali tagħhom, filwaqt li jikkontribwixxi 
għal qawmien mill-ġdid ta’ l-ispirtu ta’ ċittadinanza attiva fil-komunità 
permezz tal-iżvilupp tal-iskema tal-voluntier lokali.

Ritratt ta’ fuq: L-Onorevoli Dr. Clifton Grima, Segretarju 
Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-Sport u l-Organizzazzjonijiet 
Volontarji u s-Sur Mauro Pace Parascandalo, id-Direttur Eżekuttiv, 
MCVS jindiriżżaw lil dawk preżenti.
Ritratt t’isfel: L-Onorevoli Dr. Clifton Grima jippreżenta 
ċertifikat lil Sinjorina Louisa Galea f’isem il-Malta Judo 
Federation. 
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Il-Fond għas-Soċjetà Ċivili 
‘Civil Society Fund’ (CSF) 2018 
- Sejħa miftuħa 

Il-Fond għas-Soċjeta Ċivili ‘Civil Society 
Fund’ (CSF) 2018 FETĦET, it-Tnejn, 
23 ta’ Lulju 2018 u l-ISKADENZA tas-

sottomissjonijiet tal-applikazzjonijiet hija 
l-20 ta’ Settembru 2018 sa’ nofsinhar.

L-applikanti interessati jistgħu 
jissottomettu l- proposta li tikkorrispondi 
għall-azzjonijiet eliġibbli li ġejjin:

Azzjoni 1: L-affiljazzjoni tas-CSOs għal 
organizzazzjonijiet, gruppi, federazzjonijiet, 
konfederazzjonijiet jew netwerks ta’ 
umbrella Ewropej. u / jew

Azzjoni 2: Attendenza f’konferenzi, 
seminars u laqgħat barra l-pajjiż fir-rigward 
ta’ affiljazzjonijiet f’organizzazzjonijiet, 
federazzjonijiet, konfederazzjonijiet jew 
netwerks Ewropej u parteċipazzjoni f’taħriġ 
barra l-pajjiż relatatti mal-Politika jew 
Programmi tal-UE.

L-Applikazzjoni tista’ tiġi sottomessa mill- 
VO Funding Portal billi żżur din il-link t’hawn 
taħt: https://vofunding.org.mt/funds/16

AĦBARIJIET B’KUNTATT

‘HOW IT WORKS’ 
Gwida onlajn ta’ kif jaħdem il-VO Funding Portal 
 

Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat zied għodda ġdida fil-VO 
Funding Portal, liema għodda ser tgħin lill-utenti meta japplikaw 
għall-fondi prezentati fl-istess portal.

Il-‘How It Works’ tipprovdi lill-utenti pass pass b’gwida viżwali u awdjo 
mill-ewwel proċess ta’ kif wieħed għandu jirreġistra l-organizzazzjoni 
fil-portal sad-diversi applikazzjonijiet ta’ fondi. Il-video clips huma 
provvduti kemm bl-Ingliż kif  ukoll bil-Malti.
 
Biex iżżur il-‘How It Works’ mur fuq il-link t’hawn taħt:  
https://vofunding.org.mt/how-it-works

Tixtieq tikkomunika direttament mal-membri tal-Kunsill?

Ibgħat email fuq council@maltacvs.org u membru tal-Kunsill 
jirrispondik f’isem il-Kunsill Malti għas-settur tal-Volontarjat.


