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Sena Promettenti u
Mpenjattiva Quddiemna

I

s-sena 2019 li għadha kif bdiet ser tkun importanti
għas-settur tagħna għaliex matul din s-sena
l-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju ser jara li jiġi
implimentat tibdil fundamentali fil-liġi dik biex parti
mill-Kunsill jkun elett permezz ta’ process elettorali
demokratiku. Dan jista jseħħ għaliex permezz
tal-emendi fil-Liġi li tirregola s-Settur u li daħlu
fis-seħħ fl-aħħar gimgħat tas-sena li għaddiet, parti
mill-Kunsill ser jiġi elett direttament minkom. Dawn
l-emendi taw lil-Kunsill ir-rikonoxximent uffiċjali u issa
huwa legalment il-vuċi tas-Settur kemm lokalment
kif ukoll barra minn pajjizna. B’dan it-tibdil ifisser li l-Kunsill ser jaħdem sabiex dan
ir-rikonoxximent jingħatalu fil-prattika u dan fl-interess tagħkom l-eluf ta’volontarji
li taħdmu fis-settur.
F’dawn ix-xhur li ġejjin, il-Kunsill irid u ser jiltaqa magħkom u dan mhux biss biex
nkunu aktar qrib ta’ xulxin, imma biex flimkien nippreparaw rwieħna għal dan
l-appuntament importanti tal-elezzjoni tal-Kunsill. Flimkien ukoll iridu naħdmu biex
infasslu dokument li nixtiequ li sservi bħala l-bażi għall-istrateġija għas-settur għassnin li ġejjin.
Biex il-ħidma tal-Kunsill tkun aktar effettiva, il-kunsill irid li jkun aktar qrib tagħkom u
dan jista’ jsir billi jkun presenti fl-attivitajiet u inizjattivi li tagħmlu imma wkoll li intom
tipparteċipaw fl-attivitajiet li jorganizza l-Kunsill u fejn flimkien naqsmu l-esperjenzi
tagħna. Hekk biss nistgħu naħdmu flimkien fl-interess tas-Settur. Dan nistgħu
nagħmluh billi nkunu kapaċi ningħaqdu aktar kemm fis-setturi partikolari li intom
toperaw ħalli l-operat tagħkom ikun aktar effettiv u l-fondi li jamministra l-Kunsill
(ikompli f’paġna 2)

Segwi u għamel kuntatt magħna:
t: 2248 22481110
www.maltacvs.org
www.volontarjat.org.mt
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Sena Promettenti u
Mpenjattiva Quddiemna

Emendi għall-Att dwar
l-Organizzazzjonjiet Volontarji 2018

(ikompli minn paġna 1)

(Kap. 429 tal-Liġijiet ta’ Malta)

jkunu jistgħu jservu b’mod aktar effettiv għal ġid
tas-settur. Minn naħa tiegħu l-Kunsill ser ikompli jara
li l-fondi li hu jamministra jservu l-għan li għalihom
jingħataw. Nisperaw li matul din s-sena jkun inbeda
x-xogħol fuq iċ-Ċentru l-ġdid ġewwa Marsaxlokk
biex bħaż-żewġ ċentri l-oħra, jservi ukoll bħala lok
importanti fejn intom tkunu tistgħu torganizzaw
l-attivitajiet tagħkom.
Dan jista’ jkun żmien interessanti għas-Settur jekk
naħdmu flimkien fl-interess aħħari tas-Soċjetà
Maltija.

Biex il-ħidma tal-Kunsill tkun
aktar effettiva, il-Kunsill irid li jkun
aktar qrib tagħkom u dan jista’ jsir
billi jkun presenti fl-attivitajiet u
inizjattivi li tagħmlu imma wkoll li
intom tipparteċipaw fl-attivitajiet li
jorganizza l-Kunsill u fejn flimkien
naqsmu l-esperjenzi tagħna.

F

it-8 ta’ Novembru 2018, l-emendi tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji
ġew mgħoddija mill-Parlament wara proċess twil ta’ diskussjoni matul is-snin li
għaddew, kif ukoll konsultazzjoni mas-settur tal-volontarjat u partijiet oħra. Dawn
l-emendi ndirizzaw diversi kwistjonijiet fl-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji li
ġie promulgat għall-ewwel darba fl-2007, liema kwistjonijiet qamu matul is-snin wara
li beda jiġi prattikat dan l-Att.
Filwaqt li mhux se noqgħodu nidħlu fil-mitejn u għoxrin emenda li saru, dan
l-artikolu ser jenfasizza l-aktar emendi importanti li, filwaqt li jissalvagwardja
l-ispirtu tat-trasparenza u r-responsabbiltà, jappoġġja l-operat tas-settur talvolontarjat permezz ta’ proċeduri aktar prattiċi kif ukoll il-proċess demokratiku ta’
l-istrutturi tiegħu.
Dawn l-emendi taw aktar setgħat lill-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji
bħala r-regolatur tas-settur, is-setgħat biex jikkanċella l-proċess ta’ reġistrazzjoni ta’
Organizzazzjoni Volontarja jew ir-reġistrazzjoni tagħha kif ukoll jinvestiga vis-à-vis
l-Att dwar il-Protezzjoni tal-informazzjoni f’kollaborazzjoni ma’ awtoritajiet oħra
bħall-Kummissarju tat-Taxxi Interni, l-Awtorità Finanzjarja ta’ Malta, il-Pulizija u l-Qrati
tal-Liġi.
Wieħed isib ukoll b’mod iktar ċar il-kwistjoni tar-reġistrazzjoni għal organizzazzjonijiet
varji, prinċipalment dawk li jaqgħu taħt Organizzazzjonijiet Reliġjużi u Politiċi, li l-liġi
tistabbilixxi proċedura ċara ta’ kif u liema Organizzazzjoni Reliġjuża tista’ tirreġistra
mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji, filwaqt li tiddefinixxi b’mod
ċar l-Organizzazzjoni Politika li min-naħa l-oħra hija eskluża mir-reġistrazzjoni bħala
Organizzazzjoni Volontarja.

Tixtieq issir voluntier/a? Uri l-interess tiegħek billi tirreġistra fuq
il-web portal tal-volontarjat:
http://volontarjat.org/
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L-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji issa jagħti Personalità Legali lill-Kunsill
Malti għas-Settur tal- Volontarjat biex jaġixxi f’isem is-settur u jippromwovi l-istess
settur volontarju, jipprovdi forum għas-settur tal-volontarjat u pjattaforma li
minnha tiżviluppa l-kooperazzjoni bejn Organizzazzjonijiet Volontarji u l-Gvern u
l-kooperazzjoni bejn Organizzazzjonijiet Volontarji bejniethom. Il-Kunsill għandu
jkun magħmul minn ħdax-il membru, li ħamsa minnhom għandhom jiġu nnominati
mis-settur u maħtura mill-Ministru responsabbli filwaqt li għall-ewwel darba
s-settur għandu jkun innominat u jivvota għal sitt membri oħra tal-Kunsill. Dawn
is-sitt membri għandhom jiġu eletti direttament mill-Organizzazzjonijiet Volontarji u
għandhom ikunu rappreżentattivi tal-gruppi settorjali li ġejjin:
•
•
•
•
•
•
•

Is-Settur Soċjali u Umanitarju
Is-Saħħa u d-Diżabilità
L-Edukazzjoni
Iż-Żgħażagħ u l-Sports
L-Ambjent u l-Ħarsien tal-Annimali
L-Arti u l-Kultura
Għawdex

L-Emendi issa stabbilixxew ukoll il-kunċett ta’ Reġistrazzjoni Obbligatorja li tistabbilixxi
li kwalunkwe Organizzazzjoni Volontarja għandha tkun meħtieġa li tirreġistra taħt
dan l-Att fil-każijiet li ġejjin: tagħmel ġabriet pubbliċi, jirċievi għotjiet, proprjetà,
sponsorships jew għajnuna finanzjarja oħra mill-Gvern u / jew għandha dħul annwali
ta’ aktar minn €5,000.
Dawn l-emendi għarfu wkoll il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fis-settur billi tippermetti
l-parteċipazzjoni mill-età ta’ 16-il sena li tgħid li minuri li laħqu l-età ta’ sittax-il (16)
sena għandhom ikunu eliġibbli biex jamministraw u jivvutaw f’Organizzazzjoni.
Dawn huma wħud mill-punti ewlenin li joħorġu mill-emendi. Għal informazzjoni aktar
dettaljata tista’ żżur http://maltacvs.org/vo-law/

Wieħed jista’ jsib l-Emendi sħaħ hawnhekk:
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.
aspx?app=lp&itemid=29338&l=1
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Konferenza Nazzjonali
fuq il-Volontarjat 2018
10 Snin ta’ Appoġġ lil
Organizzazzjonijiet Volontarji

I

l-Konferenza Nazzjonali annwali dwar il-Volontarjat ġiet organizzata mill-Kunsill
Malti għas-Settur tal-Volontarjat bejn it-30 ta’ Novembru u l-1 ta’ Diċembru 2018
fil-Lukanda Corinthia San Ġorġ. It-tema tal-konferenza ta’ din is-sena kienet “10 Snin
appoġġ lil Organizzazzjonijiet Volontarji”.
L-ewwel ġurnata bdiet b'indirizz ta’ merħba minn Dr. Noel Camilleri Chairperson
tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat. Din kienet segwita minn introduzzjoni
mis-Sur Ryan Borg, Kap tas-Segretarjat fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Impjiegi u
s-Sur Robert Farrugia, Membru tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat li jservi
wkoll bħalha l-President tas-Sottokumitat ta' l-Avvenimenti u l-Attivitajiet. Biex
tinfetaħ is-sessjoni plenarja bit-titlu “Il-Liġi l-Ġdida tal-Organizzazzjonijiet Volontarji”
intwera video qasir fuq l-Emendi tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji. Dr. Noel
Camilleri, Chairperson tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, mexxa s-sessjoni
plenarja segwita minn diskussjoni bejn diversi mistiedna li giet immoderat mis-Sur
Mauro Pace Parascandalo. Il-mistednin fuq
il-panel kienu Dr. Noel Camilleri,
Dr. Anthony Abela Medici (Kummissarju
għall-Organizzazzjonijiet Volontarji),
Dr. Maria Criminale (Uffiċjal Legali filMinisteru għall-Edukazzjoni u l-Impjiegi)
u s-Sur Ryan Borg (Kap tas-Segretarjat filMinisteru għall-Edukazzjoni u l-Impjiegi).
Fit-tieni u l-aħħar ġurnata, il-Konferenza
bdiet b'sett ta’ workshops fil-forma ta'
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diskussjonijiet: “Strateġija Nazzjonali dwar il-Volontarjat” mas-Sur Nathan Farrugia
(President, INSPIRE), Dr. Sue Vella (Għalliema, UoM), is-Sur Robert Farrugia (Membru
tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat) u Prof. Carmel Borg (Għalliem, UOM)
bħala l-mistednin għal dan is-suġġett, “Prattiki Tajba minn Organizzazzjonijet
Volontarji” mas-Sinjura Claudia Taylor-East (CEO, SOS Malta), is-Sur Maurice Sleypen
(President, Dr. Klown), is-Sinjura Katherine Azzopardi (Direttur, Ċentru Tbexbix) u s-Sur
Savior Grima bħala l-mistednin u "Is-Settur Volontarju - Nimxu 'l quddiem permezz
ta' voluntiera żgħażagħ" mas-Sinjura Miriam Teuma (CEO, Aġenzija Żgħażagħ) Is-Sur
Gilmour Borg (Ambaxxatur tas-SIGA għall-Atleti Olimpiċi Speċjali) u s-Sur Jorge Grech
(Membru Attiv fil-Banda San Mikiel Ħaż- Żabbar) bħala l-mistednin.
Wara ż-żewġ sessjonijiet ta’ workshops kien hemm diskussjoni oħra: “Niċċelebraw 10
snin ta' Organizzazzjonijiet Volontarji” ma’ mistednin bħal: Dr. Ugo Mifsud Bonnici
(l-Eċċellenza tiegħu l- President Emeritus), Fr. Alexander Cauchi (Direttur, Ġesù
fil-Proxxmu) u s-Sur Robert Farrugia (Membru tal-Kunsill Malti għas-Settur talVolontarjat u President tas-Sottokumitat tal-Avvenimenti u l-Attivitajiet) u mmoderat
mis-Sur Damian Attard (Membru tal-Kunsill Malti għas-Settur taol-Volontarjat).
Il-konferenza uffiċjalment ngħalqet mis-Sur Robert Farrugia bħala President tasSottokumitat tal-Avvenimenti u l-Attivitajiet fi ħdan il-Kunsill Malti għas-Settur
tal-Volontarjat.
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Premju Nazzjonali tal-Volontarjat 2018

I

l-Premju Nazzjonali tal-Volontarjat kien organizzat għas-seba’ darba konsekuttiva
mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat. Din is-sena l-Premju sar taħt ilpatroċinju tal- Eċċellenza taghħa l-President Marie Louise Coleiro Preca u fil-preżenza
ta’ l-Onorevoli Dr Clifton Grima, Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-isport u
l-Organizzazzjonijiet Volontarji.

Il-Premju Nazzjonali għal Volontier Żgħażugħ tas-Sena ġie mogħti
lis-Sur Kyle Mifsud mill-Onor. Dr Clifton Grima, Segretarju Parlamentari
għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet Volontarji.

Iċ-Ċerimonja tal-Premju saret fil-5 ta’ Diċembru 2018 fil-Palazz Presidenzjali fejn
il-Premjijiet ġew ippreżentati mingħand l-Eċċellenza taghħa l-President Marie Louise
Coleiro Preca, l-Onorevoli Dr. Clifton Grima, Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ,
l-isport u l-Organizzazzjonijiet Volontarji akkumpanjat minn Dr. Noel Camilleri,
President tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat.
Il-Premju Nazzjonali tal-Volontarjat 2018, li għandu l-għan li jippremja voluntier
individwali li kkontribwixxa fi kwalunkwe settur u kellu kontribut pożittiv lejn qasam
partikolari u għandu jservi bħala ispirazzjoni għal oħrajn, mar lis-Sinjura Marjoe Abela
mill-Malta Girl Guides.

Il-Premju Nazzjonali tal-Volotarjat ingħata lis-Sinjura Marjoe Abela
mill-President ta' Malta, l-Eċċellenza Tagħha, Marie Louise Coleiro Preca.

Il-Premju tal-Organizzazzjoni Volontarja li jingħata lil dik l-Organizzazzjoni Volontarja
li kienet eċċellenti fis-settur li topera, hija kemm innovattiva fil-mod ta’ kif taħdem
u tmexxi s-servizzi taghħa fil-komunità kif ukoll fil-mod ta’ reklutaġġ u appoġġ lillvolontiera, ingħatat lil Dr. Klown.
Il-Premju Voluntier taż-Żgħażagħ 2018, li jingħata lil Voluntier bejn l-età ta’ 16 u 30
sena u huwa mmirat biex jippromwovi l-volontarjat fost iż-żgħażagħ ġie mogħti lis-Sur
Kyle Mifsud, voluntier mal-Malta Red Cross.

Il-Premju Nazzjonali għall-Għaqda Volontiera tas-Sena ġie mogħti lil
Dr. Klown minn Dr Noel Camilleri, Chairperson għal Kunsill Malti
għas-Settur Volontarju.
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Għall-ewwel darba l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat ddeċieda li jippreżenta
Premju Speċjali għal xogħol volontarju mwettaq minn individwu fil-komunità li
kkontribwixxa għall-ispirtu tal-volontarjat. Dan il-premju ngħata lis-Sur George Agius,

magħruf ukoll għal ħafna bħala Ġorġ tal-Mużew jew Ġorġ l-Għannej tal-Mulej, li
ddedika ħajtu biex jieħu ħsieb dawk f'ċirkustanzi inqas ixxurtjati billi jżur u jappoġġa
individwi kemm fi sptarijiet u fil-ħabs.
Lejn tmiem l-avveniment l-Eċċellenza taghħa l-President Marie Louise Coleiro Preca
ġiet ppreżentata bolla kommemorattiva li nħarġet biex tfakkar l-għaxar anniversarju
mill-ħolqien tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat.
L-avveniment ġie ppreżentat mis-Sur Glen Chircop bil-parteċipazzjoni tal-kantant
is-Sur Ozzy Lino akkumpanjat mill- Band tal-Pulizija.

L-għan tal-Premju
Nazzjonali huwa li jagħti
rikonoxximent wiesa
lis-servizzi mogħtija
mill-volontiera u
l-Organizzazzjonijiet
Volontarji fi ħdan
il-komunità, u biex
joħloq għarfien dwar
il-valuri eżemplari
murija mill-voluntiera
u l-organizzazzjonijiet
bil-għan li jinstabu mudelli
għar-rwol liż-żgħażagħ u
għall-soċjetà aktar wiesa
filwaqt li jirrikonoxxu
l-kontribuzzjonijiet
importanti magħmula
fid-diversi oqsma.

Il-Premju Speċjali ngħata lis-Sur Ġorġ Agius li ġie presentat minn
Dr Noel Camilleri, Chairperson għal Kunsill Malti għas-Settur Volontarju.

L-Eċċellenza Tagħha l-President ta' Malta, Marie Louise Coleiro Preca,
Dr Noel Camilleri, Chairperson għal Kunsill Malti għas-Settur Volontarju
u l-membri kollha li ġew nominati.
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ENISIE
– Nippermettu s-Servizzi tal-Innovazzjoni bbażati
fuq in-Network permezz ta’ Servizzi u Ingaġġ
Istituzzjonali

M

CVS qiegħed iwettaq proġett ġdid bl-isem ta’ ENSIE (Enabling Networkbased Innovation Services through Services and Institutional Engagement), li
jinkoraġġixxi l-kreazzjoni u l-iżvilupp ta’ intraprizi (mikro, zgħar u dawk medji)
li joperaw fi’ cross-border areas fil-qasam tan-negozji soċjali u responsabbiltà soċjali
korporattiva.
L-għanijiet tal-proġett huma l-provizzjoni ta’ servizzi ġodda għall-negozji soċjali,
t-tisħiħ tal-kuntest u l-prattiċi għall-innovazzjoni soċjali, t-twaqqif u l-konsolidazzjoni
ta’ pjattaforma trans-border ddedikata għall-innovazzjoni soċjali, u fl-aħħar,
il-promozzjoni ta’ azzjonijiet immirati ta' għarfien pubbliku u stituzzjonali dwar issuġġett.
ENSIE tesprimi l-innovazzjoni mhux biss fil-qasam ta’ operazzjoni prevalenti u
l-innovazzjoni soċjali, iżda wkoll fin-novità tal-mod kif taħdem. ENSIE adottat l-mod
ta’ kif taħdem mill-qiegħ għal fuq, billi kisbet esperjenzi korretti minn prattikanti, billi
tiffoka fuq inkubaturi ta’ innovazzjoni soċjali u żżomm ħarsa ġenerali u bbilanċjata bejn
“l-intrapriżi” u dik “soċjali”.

L-għanijiet tal-proġett huma l-provizzjoni ta’ servizzi ġodda għall-negozji
socjali, t-tisħiħ tal-kuntest u l-prattiċi għall-innovazzjoni soċjali, t-twaqqif u
l-konsolidazzjoni ta’ pjattaforma trans-border ddedikata għall-innovazzjoni
soċjali, u fl-aħħar, il-promozzjoni ta’ azzjonijiet immirati ta' għarfien pubbliku
u stituzzjonali dwar is-suġġett.

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.
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Preżentazzjoni ta’ Għotjiet taħt il-

Fond tas-Soċjetà Ċivili 2018

I

l-Fond tas-Soċjetà Ċivili, amministrat mill-Kunsill Malta għas-settur tal-Volontarjat
f’isem is-Segretarjat Parlamentari għall-Organizzazzjonijiet taż-Żgħażagħ, l-Isport
u l-Volontarjat, ta lil tlieta u erbghin (43) Organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili t-total ta'
€147,000 f’għajnuna biex jibqgħu attivi fil-livell Ewropew.
Il-Fond tas-Soċjetà Ċivili huwa mmirat biex jipprovdi lill-applikanti magħżula
assistenza finanzjarja bil-għan li tiġi ffaċilitata l-affiljazzjoni u l-parteċipazzjoni
tagħhom fi gruppi Ewropej, assoċjazzjonijiet, federazzjonijiet, networks ta'
konfederazzjoni, u taħriġ relatat mal-Politiki / Programmi tal-UE.
Il-Fond tas-Soċjetà Ċivili jimmira wkoll li jgħin lill-korpi kostitwiti u lill-Organizzazzjonijiet rappreżentattivi biex iżommu ruħhom aġġornati mal-iżviluppi li jseħħu fil-livell
Ewropew, jippermettulhom jedukaw aħjar lill-membri tagħhom dwar kwistjonijiet ta’
l-UE relatati mal-oqsma tal kompetenza rispettivi tagħhom u li jagħtu s-setgħa lillparteċipazzjoni effettiva tagħhom fil-proċess tad-deċiżjonijiet fuq livell Ewropew.
Fit-18 ta’ Jannar 2019, il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat organizza ċerimonja
biex jagħti din l-għotja lir-rappreżentanti ta' kull Organizzazzjoni tas-Soċjetà Ċivili.
L-għotjiet ġew ippreżentati mis-Sur Ryan Borg, il-Kap tas-Segretarjat fis-Segretarjat
Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Organizzazzjonijiet Volontarji f’isem
l-Onor. Dr Clifton Grima, Dr Noel Camilleri, President tal-Kunsill Malti għas-Settur
tal-Volontarjat u s-Sur Mauro Pace Parascandalo, Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill Malti
għas-Settur tal-Volontarjat.
Kull Organizzazzjoni hija intitolata li tirċievi 80 fil-mija tal-ispejjeż imġarrba matul
il-kalendarju stipulat, liema ammont ma għandux jaqbeż is-somma ta’ €6,000.
(ikompli fuq il-lemin)

L-Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili huma
kkunsidrati bħalha s-sinsla ta’ kwalunkwe soċjetà
demokratika. Skond il-Kummissjoni Ewropea, dawn
jinkludu: Organizzazzjonijiet Volontarji Mhux talGvern, Organizzazzjonijiet Lokali, Koperattivi, Trade
Unions, Assoċjazzjonijiet Professjonali, Universitajiet,
Midja u Fondazzjonijiet Indipendenti.

Għal aktar informazzjoni dwar il-Fond tas-Soċjetà Ċivili
jekk joġgħbok żur: http://maltacvs.org/civil-society-fund/
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AQSAM IT-TALENTI
TIEGĦEK PERMEZZ
TAL-VOLONTARJAT

Skema VOP
Proġett ta’ Suċċess 2017
Il-metodi edukattivi u soċjali applikati matul dawn
l-attivitajiet u l-ħarġiet kienu bbażati fuq il-prinċipji,
il-kunċetti u l-oqsma filosofiċi tal-prinċipji ta’
edukazzjoni neo-umanistika u pariri multi-kulturali.
L-attivitajiet implimentati kienu x-xiri parzjali talbinja ta’ maġenb iċ-ċentru u l-bidu tax-xogħlijiet
ta’ rinnovazzjoni, kif ukoll il-kollaborazzjoni malForum għall-Komunità tal-Kottonera, f’attivitajiet
sportivi u edukattivi ta’ kull ġimgħa bħall-yoga,
drama, kant, żfin, arti u snajja’; kors tal-Ingliż u
għall-ħarġiet kulturali u soċjali tal-anzjani u ta’
kull ġimgħa li saru f'siti kulturali u soċjali differenti
f'Malta u Għawdex. L-għan ġenerali tal-proġett kien li
jintużaw l-attivitajiet u l-kompiti kollha biex joħolqu
kundizzjonijiet ta’ tisħiħ fost it-tfal, l-addoloxxenti u
l-anzjani biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom.

Skema VOP

Proġett ta’ Suċċess 2017
Sena: 2017
Organizazzjoni: Ċentru Tbexbix
Isem tal-Proġett: Bridging the Gap:
Linking Generations from and Empowered Community
Fondi Allokati: €20,000

L

-għan ewlieni tal-fondazzjoni Ċentru Tbexix hu li tipprovdi lill-anzjani taħriġ fuq
il-prinċipji tal-anzjanità attiva biex itejjeb l-iżvilupp personali, soċjali, emozzjonali,
u mentali tagħhom. Barra minn hekk tinkoraġġixxi lit-tfal u ż-żgħażagħ biex
jagħmlu ħidma volontarja fl-attivitajiet li għandhom x’jaqsmu mal-interazzjoni talinterġenerazzjonijiet u billi jsaħħu l-impenn ċiviku u soċjali tal-parteċipanti kollha billi
jagħmlu sforzi ħalli jżidu s-sens ta’ apprezzament lejn xulxin u jtejbu l-komunità tagħhom
permezz ta' attivitajiet interġenerazzjonali li jinsabu fil-komunità tagħhom stess.
Il-proġett komunitarju Bridging the Gap sar fiċ-Ċentru Tbexix f’Bormla matul perjodu
ta’ 12-il xahar. Fil-proġett ipparteċipaw 40 tifel u tifla u 50 anzjan, flimkien ma’ ħames
voluntiera lokali u għaxar voluntiera Ewropej.
L-għan ewlieni tal-proġett kien li jżid l-aċċess għal aktar opportunitajiet u għarfien
dwar l-anzjanità attiva, l-interazzjoni interġenerazzjonali, l-għarfien dwar il-volontarjat u
l-interkultura u s-sensittività lokali lejn il-Kottonera u tan-nazzjon fil-komunitajiet kollha
ta' Malta. Il-proġett kien jikkonsisti prinċipalment f'interazzjoni interġenerazzjonali flisport, l-edukazzjoni, l-arti, l-attivitajiet kulturali u soċjali ma’ u fost it-tfal, l-addoloxxenti
u l-anzjani biex itejjeb il-benesseri emozzjonali, soċjali, mentali, fiżiċi u spiritwali billi
jippromwovi u jrawmu l-volontarjat u l-appoġġ soċjali.
(ikompli fuq ix-xellug)

Għal aktar informazzjoni dwar l-Iskemi tal-VOP
jekk joġgħbok żur:
http://maltacvs.org/voluntary-organisations-projectscheme-vops/
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Skema SIS

Proġett ta’ Suċċess 2018
Sena: 2018
Organizazzjoni: Oratorju ta’ Don Bosco Għawdex
Isem tal-Proġett: SMILE AGAIN! - A Children’s Festival
Fondi Allokati: €3,000

L

-Oratorju Don Bosco hu ċ-ċentru ewlieni għat-tfal u ż-żgħażagħ f’Għawdex. L-għan
ta’ dan iċ-ċentru hu li jagħti formazzjoni olistika lill-ġenerazzjoni żagħżugħa
speċjalment lil dawk li jkunu għaddejjin minn mumenti diffiċli minħabba
raġunijiet ta’ mard, saħħa fiżika, u/jew tbatija emozzjonali.
Il-festival SMILE AGAIN – A CHILDREN’S FESTIVAL segwa l-passi tal-ewwel SMILE
FESTIVAL li kien ġie organizzat mill-istess Oratorju biex jiċċelebra t-tfulija, speċjalment
enfasizza għal dawk li għandhom bżonn tbissima f’ħajjithom. L-għanijiet ewlenin
ta’ dan il-festival kien li joħloq għarfien fost l-adulti dwar id-drittjiet li jeħtiġilhom
it-tfal biex ikunu kuntenti, indipendenti minn kull ostaklu fiżiku, emozzjonali, jew
psikoloġiku. Il-programm ta’ dan il-festival ġie mħejji minn voluntiera żgħażagħ
li jattendu l-istess Oratorju wara li sar taħriġ intensiv dwar l-aspetti pedagoġiċi u
psikoloġiċi tal-kura tat-tfal, bl-għan li jiġi żgurat li jissodisfa l-ħtiġijiet tal-proġett.
Il-programm kien jikkonsisti f’attivitajiet rikreattivi, sportivi, taż-żfin, kulturali, u
tad-drama biex jgħin lit-tfal joħorġu mill-qoxra tagħhom. Dan il-proġett inkluda wkoll
l-installazzjoni ta’ sistema għal li dawk li għandhom kundizzjoni ta’ diffikultà fis-smigħ
għal waqt is-sessjonijiet tal-qari ta’ stejjer li saru fl-istess Oratorju matul il-festival.
Dawk li attendew ingħatalhom flok li kompla jgħin fir-reklamar tal-programm. Ilġenituri/gwardjani tat-tfal li attendew kienu pożittivi dwar il-kisbiet ta’
(ikompli fuq il-lemin)

dan il-proġett, hekk kif raw tibdil fl-attitudni tat-tfal
u tejbu s-sens ta’ responsabbiltà u l-impenn lejn
l-oħrajn. Il-komunità Għawdxija kellha wkoll rispons
pożittiv fuq dan il-proġett, speċjalment li kienu
infurmati b’mod sħiħ dwar dak kollu li kien għaddej u
għaldaqstant taw is-sehem tagħhom f’dan il-festival.

Għal aktar informazzjoni dwar l-Iskemi tas-SIS
jekk joġgħbok żur:
http://maltacvs.org/small-initiatives-support-scheme/
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Insaħħu
l-Volontarjat

Irriserva d-Dati
Laqgħat Settorjali
mal-Għaqdiet Volontarji 2019
Data

Ħin

Settur Volontarju

15 ta� Mrazu

5:00pm - 6:30pm

L-Ambjent u l-Ġid tal-Annimali

5 ta� April

5:00pm - 6:30pm

Is-Saħħa

27 ta� April

10:00am - 11:30am

L-Edukazzjoni u ż-Zgħażagħ

17 ta� Mejju

5:00pm - 6:30pm

Id-Diżabilità

31 ta� Mejju

5:00pm - 6:30pm

L-Sport

14 ta� Ġunju

5:00pm - 6:30pm

L-Aspett Soċjali w Umanitarju

19 ta� Lulju

5:00pm - 6:30pm

L-Arti u l-Kultura

Il-postijiet ta' kull laqgħa jiġu kkonfermati aktar tard
Għal aktar informazzjoni jekk joġgħbok ċempell lil MCVS fuq
Tel: 2248 1110 • Email: mcvs.mede@gov.mt

