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AQSAM IT-TALENTI
TIEGĦEK PERMEZZ
TAL-VOLONTARJAT

Id-Dokument ta’ Diskussjoni dwar l-

Strateġija  Nazzjonali dwar il-Volontarjat

Għal għexieren ta’ snin, is-settur tal-volontarjat li hu b’saħħtu u enerġetiku, kien 
wieħed mill-mekkaniżmi l-iktar effettivi li kellha l-komunità Maltija, settur li 
kien rikonoxxut b’Att tal-Parlament fl-2007. Issa, ħdax-il sena’ wara, l-istess Att 

qed jiġi emendat biex jirrifletti l-ħtiġijiet tal-lum u tal-ġejjieni. B’mod parallel ma’ 
dawn l-emendi, l-Kunsill qed iwettaq proċess ta’ konsultazzjoni biex ikollu Strateġija 
Nazzjonali dwar il-Volontarjat, liema strateġija għandha tkun approvata mill-Gvern, 
u b’hekk tinvolvi aġenda ta’ aktar inklużjoni soċjali fis-soċjetà Maltija għall-benefiċċju 
tal-individwi, komunitajiet u gvern. Filwaqt li l-ħidma tas-settur tal-volontarjat hija 
rikonoxxuta u matul is-snin ħalliet it-timbru tagħha fil-komunità tagħna, hemm 
ir-riskju li minħabba r-restrizzjonijiet li taħthom is-settur attwalment jopera u l-isfidi 
futuri li se jiltaqgħu magħhom, is-sostenibbiltà tagħhom jista’ jiġi mminata .

Fl-aħħar għaxar snin il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat ġie stabbilit bħala 
l-entità li f ’isem is-settur volontarju taħdem mal-Gvern, filwaqt li timpenja ruħha mal-
istess settur fl-iżvilupp u t-tkabbir tiegħu. Il-Kunsill beda j mbotta aktar il-volontarjat 
fuq l-Aġenda Nazzjonali li eventwalment twassal għat-twaqqif ta’ Strateġija Nazzjonali 
ta’ Voluntiera li tistabbilixxi viżjoni fit-tul għas-settur.

L-iStrateġija Nazzjonali tal-Volontarjat tipprovdi konnessjoni u koordinazzjoni kemm 
Nazzjonali kif ukoll fuq dak Lokali biex tappoġġja aħjar id-dimensjonijiet kollha tas-
settur tal-voluntiera u tagħmel użu aħjar mir-riżorsi disponibbli kollha. L-iStrateġija 
Nazzjonali għall-Volontarjat tiffoka fuq il-koordinazzjoni tar-riċerka, konsultazzjoni 
mas-settur u l-implimentazzjoni ta’ riformi biex isostnu s-settur f ’livell organizzattiv u 
individwali. Strateġija tassew nazzjonali għandha tipprovdi opportunità għall-iżvilupp 
koordinat tal-politika u t-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livelli nazzjonali u lokali li se jkunu 
riflessi f ’azzjonijiet speċifiċi nazzjonali u lokali.

Biex tara d-Dokument ta’ Diskussjoni dwar l-Istrateġija Nazzjonali dwar il-Volontarjat 
2018 tista’ iżżur is-sit: http://maltacvs.org/latest-posts/national-strategy-on-
volunteering/ 
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L-Immaniġġjar Finanzjarju 
għall-Għaqdiet Volontarji 

– Prattiċi tajbin u mitigazzjoni tar-riskju 

Wieħed mill-pilastri ewlenin għal prattika tajba f’organizzazzjonijiet 
volontarji huwa l-kwistjoni tal-immaniġġjar finanzjarju tajjeb, b’enfasi fuq 
ir-responsabilità. Biex issostni l-importanza ta’ din il-kwistjoni; il-Kunsill 

Malti għas-Settur tal- Volontarjat f ’kollaborazzjoni mal-Kummissarju għall-Għaqdiet 
Volontarji, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Impjiegi u l-Ministeru tal-Finanzi 
organizza seminar fl-Università l-Qadima fil-Belt Valletta fil-25 ta’ Settembru 2018 
bl-isem; Prattiċi u Mitigazzjoni tar-Riskju “.

Fl-indirizz tal-ftuħ tiegħu l-Onor. Prof. Edward Scicluna, Ministru tal-Finanzi, 
saħaq fuq l-importanza li l-istituzzjonijiet kollha għandhom jaħdmu u joperaw 
fi ħdan il-protokolli ta’prattiċi finanzjarji tajbin. L-operat tagħhom ma jirriflettix 
biss fuq l-istess settur volontarju iżda wkoll fuq il-kredibilità ta’ Malta in ġenerali, 
fejn l-operaturi finanzjarji kollha huma kontinwament taħt skrutinju minn korpi 
Ewropej u Internazzjonali. Is-Sur Alfred Camilleri, President, Kumitat Nazzjonali tal-
Koordinazzjoni għall-Ġlieda kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu 
u Segretarju Parlamentari fil-Ministeru tal-Finanzi fl-indirizz tiegħu ffoka fuq it-tliet 
pilastri ta’ prattika finanzjarja tajba, jiġifieri ċarezza, trasparenza u responsabilità. 
Huwa qal li b’moħħhom biss dan is-settur volontarju jista’ jopera u jiggarantixxi 
l-impenn finanzjarju kemm tal-awtoritajiet kif ukoll tal-pubbliku ġenerali.

Wara dawn iż-żewġ indirizzi kienu ppreżentati tliet preżentazzjonijiet tekniċi mis-
Sinjura Ruth Aisthorpe Gauci, il-Maniġer tal-Analiżi Finanzjarja, dwar ‘Riskji li jiffaċċjaw 
Organizzazzjonijiet Volontarji’ , minn Dr. Maria Criminale, Uffiċjal Legali, Ministeru 
għall-Edukazzjoni u l-Impjiegi, dwar l- ‘Emendi fl-Att dwar l-Organizzazzjonijiet 
Volontarji’ u mis-Sur Roderick Agius, Uffiċjal tal-Investigazzjoni u Monitoraġġ, Uffiċċju
tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji,  dwar ‘Kif l-Organizzazzjonijiet

(ikompli  f ’paġna 4)

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

http://volontarjat.org/ 

L-Onor. Prof. Edward Scicluna, Ministru tal-Finanzi 
waqt id-diskors tal-ftugħ tiegħu.

Dan is-seminar kien imexxi mis-Sur Mauro Pace Parascandalo, 
Direttur Eżekutiv tal-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju.

Dan is-seminar attendew għalih bosta organizzazzjonijiet volontarji.



L-applikazzjonijiet huma miftuħa u jintlaqgħu sa nofsinhar ta’ 
nhar id-19 ta’ Ottubru 2018. Għal aktar informazzjoni kif ukoll 
għall-applikazzjonijiet żuru s-sit elettroniku tal-MCVS fil-link: 
http://maltacvs.org/national-volunteer-award/ jew ikkuntattjaw 
lill-MCVS fuq 2248 1110 jew mcvs.mede@gov.mt
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“Il-Volontarjat! Int Tagħmel Differenza” – 

Imnedija t-tmien edizzjoni tal-Premju Nazzjonali Voluntier tas-sena

F’din is-sena fejn il-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju qed ifakkar l-għaxar 
anniversarju mit-twaqqif tiegħu ser jorganizza diversi attivitajiet u jniedi inizjattivi 
li permezz tagħhom jixpruna kuxjenza favur il-volontarjat u l-valur tiegħu.

Il-Kunsill Malti tas-Settur Volontarju, irid ikun l-ixprun ewlieni sabiex jenfasizza 
l-ħidma volontarja, b’hekk inħeġġeġ oħrajn jipparteċipaw f’dan il-qasam u flimkien 
nindirizzaw l-isfidi li jiffaċċjaw l-istess organizzazzjonijiet li jaħdmu f’dan is-settur. 
Il-Kunsill jemmen li permezz tal-volontarjat, il-persuni jiggwadanjaw għarfien u 
jiggwadanjaw ħiliet li jinkludu ‘leadership’, ‘management’, organizzazzjoni, kreattivita’ 
u sens ta’ intrapriża. Il-volontarjat huwa wkoll mod imprezzabbli kif wieħed jiżviluppa 
b’mod personali , interpersonali u soċjali. 

Għal dan il-għan il-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju qed iniedi għat-tmien sena 
konsekuttiva l-Premju Nazzjonali Voluntier tas-Sena, inizjattiva bil-għan li jkun 
iċċelebrat il-volontarjat. L-għan ta’ dan il-premju huwa li jingħata għarfien għas-
servizz mgħoti minn dak il-voluntier nominat; jingħata apprezzament u rikonoxximent 
għall-valuri eżemplari murija minn dan il-voluntier sabiex jintuża bħala mudell kemm 
għaż-żgħażagħ kif ukoll għas-soċjeta in ġenerali; u sabiex ikun rikonoxxut il-kontribut 
mgħoti minn dan il-voluntier fil-qasam partikolari li jaħdem fih. 
 
Dan il-premju jingħata mill-Kunsill kull sena lil dak il-voluntier li permezz tax-xogħol 
volontarju tiegħu kien ta kontribut posittiv fis-settur partikolari u serva ta’ ispirazzjoni 
għall-oħrajn. Il-persuni nominati jistgħu ikunu ġejjin minn kull qasam tal-volontarjat, 
kemm soċjali, sportivi, kulturali, ambjentali, edukattivi u oħrajn. Tlett premjijiet marbuta 
ma’ dan l-istess Premju Nazzjonali huwa dak mogħti lil Żgħażugħ jew Żgħażugħa li jagħtu 
servizz volontarja, lil Għaqda Volontarja u lil Kumpaniji li jsostnu lis-settur tal-volontarjat.

Din is-sena dan il-premju ser ikun organizzat flimkien mas-Segretarjat Parlamentari 
għaż-Żgħażagħ, Sports u Għaqdiet Volontarji taħt il-patronċinju tal-President tar-
Repubblika ta’ Malta.
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AĦBARIJIET B’KUNTATT

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.

L-Immaniġġjar Finanzjarju 
għall-Għaqdiet Volontarji 
– Prattici tajbin u mitigazzjoni 
tar-iskju – (ikompli minn paġna 2)

Volontarji għandhom jipproteġu lilhom infushom 
kontra l-abbuż’.

Dr Anthony Abela Medici, Kummissarju għall-
Organizzazzjonijiet Volontarji, żied is-seminar billi ffoka 
fuq il-Konformità tal-Organizzazzjonijiet Volontarji 
mal-kariga tiegħu, b’enfasi fuq il-fatt li bl-emendi 
l-ġodda għall-Att VO li se jidħlu fis-seħħ fil-ġimgħat 
li ġejjin se jkun f’qagħda aħjar biex jinvestiga u jieħu 
l-passi meħtieġa kontra l-VOs li jonqsu milli jwettqu u 
b’hekk tiggarantixxi aħjar il-kwistjoni tar-responsabbiltà 
u t-trasperanza fl-aħjar interess tal-istess settur. Huwa 
enfasizza l-fatt li l-organizzazzjonijiet volontarji jridu 
jaraw li l-pożizzjoni tagħhom mal-uffiċċju tiegħu 
tkun regolarizzata sabiex ikunu jistgħu jżommu 
r-reġistrazzjoni tagħhom.

Is-seminar ġie magħluq mill-Onor. Evarist Bartolo, 
Ministru tal-Edukazzjoni u l-Impjiegi, billi rringrazzja 
lill-organizzazzjoni volontarji għax-xogħol tagħhom fil-
komunità u saħaq fuq il-fatt li japprezza x-xogħol li qed 
isir u jifhem li l-kwistjonijiet tal-immaniġġjar finanzjarju 
jpoġġu piż żejjed fuq l-istess organizzazzjonijiet li 
huwa qal li dan huwa neċessarju fir-realtà tal-lum.

Is-seminar kien immoderat mis-Sur Mauro Pace 
Parascandalo, Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-
Settur tal-Volontarjat.

Kalendarju tal-Attivitajiet 2018

Data Ħin Post Isem l-Attività

Ottubru 2018

24 5:00pm - 
8:00pm

St James 
Cavalier, 
Valletta

Laqgħa ta’ Informazzjoni 
b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-
Kummissarju tal-Għaqdiet Volontarji u 
L-Uffiċċju tal-Persuni Legali – Reġistru 
tal-Beneficial Owner (RBO)

Novembru 2018

12 5:00pm - 
8:00pm

Laqgħa ta’ Informazzjoni 
b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-
Kummissarju tal-Għaqdiet Volontarji 
– L-Emendi l-ġodda tal-Att tal-Għaqdiet 
Volontarji 

26 - 29 Wirja Fotografika 

30 6:30pm - 
9:30pm

Corinthia Hotel 
St George’s Bay

L-ewwel ġurnata – 
Konferenza Nazzjonali ta’ Taħriġ

30 Wirja Fotografika

Diċembru 2018

1 8:30am - 
2:30pm

Corinthia Hotel 
St George’s Bay

It-Tieni ġurnata – Konferenza Nazzjonali 
ta’ Taħriġ - “10 Snin ta’  Support lil 
Organizzazzjonijiet Volontarji”

1 - 8 Wirja Fotografika

2 - 6 9:00am - 
9:00pm

Fiera tal-Għaqdiet Volontarji 2018 u 
Parata  ġewwa l-Belt Valletta


