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Il-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju
Terminu mimli Kisbiet

Ir-raba’ mandat tal-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju wasal 
fi tmiemu wara li nħatar fl-1 ta’ Marzu 2018. Dan il-Kunsill kien 
ippresedut minn Dr. Noel Camilleri u kompost mis-Sur Damian 

Attard, is-Sinjura Doris Bingley, is-Sinjura Gertrude Buttigieg, Dun 
Antoine Farrugia, is-Sur Robert Farrugia, is-Sur Edward Gruppetta, is-
Sur Michael Piccinino, is-Sur Oliver Scicluna, Dr. Corinne Wood u s-Sur 
Trevor Fenech (rappreżentant tal-Gvern) bħala membri.

Matul dan il-mandat, il-Kunsill kellu wkoll tliet sotto-kumitati 
interni li kienu attivi ħafna, jiġifieri s-Sotto-kumitat tat-Taħriġ 
u l-Attivitajiet, il-Kumitat responsabbli għall-Għoti tal-Premju 
Nazzjonali tal-Volontarjat, u l-Bord tal-Amministraturi tal-Fond għall-
Organizzazzjonijiet Volontarji.

Il-Kunsill jaħdem lejn l-istabbiliment u t-tħejjija tal-Premju Nazzjonali 
tal-Volontarjat flimkien mal-Uffiċċju tal-President, iħejji l-għanijiet 
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u l-proċeduri ġenerali u jistabbilixxi l-kriterji tal-għażla. La darba 
l-proċeduri jkunu fis-seħħ, jipprepara wkoll it-tnedija uffiċjali.

Il-Ħidma tal-Kunsill għas-Settur Volontarju (MCVS)

Mill-bidu l-Kunsill kellu l-għan li jkompli fuq ix-xogħol imwettaq 
mill-Kunsill preċidenti fis-snin ta’ qabel, billi jikkonsolida 

l-proġetti u l-inizjattivi mibdija bħalma huma l-Programm tat-Taħriġ 
u l-Programm tat-Tisħiħ tal-Kapaċitajiet għall-Amministraturi ta’ 
Organizzazzjonijiet Volontarji, l-Iskema ta’ Appoġġ għall-Inizjattivi 
Żgħar (SIS), l-Iskema ta’ Konsulenza għall-Organizzazzjonijiet 
Volontarji u l-Premju Nazzjonali tal-Volontarjat.

Il-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju (MCVS) kompla jimmaniġġja 
diversi skemi ta’ finanzjament u inizjattivi favur is-Settur Volontarju 
li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħu, inkluża l-inizjattiva li 
tappoġġja voluntiera żgħażagħ permezz tal-iskema tal-Youth 
Voluntary Work Scheme kemm fuq livell lokali kif ukoll ‘il barra minn 
xtutna, is-Civil Society Fund li jappoġġja għajnuna finanzjarja għall-
iskop li tiffaċilita l-affiljazzjoni tal-Organizzazzjoni Volontarja ma’ u 
l-parteċipazzjoni fi gruppi, assoċjazzjonijiet, federazzjonijiet, networks 
ta’ konfederazzjoni Ewropej, u taħriġ relatat mal-Politika / Programmi 
tal-UE, u tliet skemi speċifiċi ta’ finanzjament biex jappoġġjaw 
inizjattivi ta’ proġetti u taħriġ mis-Settur, jiġifieri l-Voluntary 
Organisations Projects Scheme, is-Small Initiative Support Scheme u 
t-Training Initiative Scheme.

Din il-ħidma saret kollha kemm hi b’komunikazzjoni regolari 
mas-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-Isport u 
l-Organizzazzjonijiet Volontarji, li l-Kunsill jaqa’ taħt il-mandat tiegħu, 
fejn ġew diskussi diversi punti u fejn l-Onor. Dr Clifton Grima wera 
l-impenn sħiħ tiegħu b’appoġġ għall-Kunsill u s-settur volontarju 
inġenerali.

Is-servizzi mogħtija mill-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju

Fl-2018 l-MCVS żdied fl-istaff tal-ħaddiema u b’hekk kien 
f’pożizzjoni aħjar biex jappoġġja l-operazzjoni li kompliet 

tikber. Dan għamilha possibbli li jiġi offrut servizz aħjar lis-Settur 
Volontarju, li rriżulta f’kollaborazzjoni aħjar u fl-adozzjoni tal-fondi 
disponibbli.

Il-Kunsill kompla jaħdem fuq is-servizzi offruti lis-settur, billi jibni 
u jikkonsolida dawk mogħtija fis-sentejn ta’ qabel. Il-Kunsill ta 
ħarsa ġdida liż-żewġ siti li jieħu ħsieb li huma www.maltacvs.org 
u www.volontarjat.org. Dawn iż-żewġ siti li għandhom funzjoni 
kumplimentarja jżommu lill-Organizzazzjonijiet Volontarji u lill-
pubbliku ġenerali infurmati dwar dak li qed iseħħ fis-settur tal-
Organizzazzjonijiet Volontarji, issa qed jintużaw ukoll biex jipprovdu 
applikazzjonijiet online għas-servizzi pprovduti.

Minbarra dawn iż-żewġ siti, l-MCVS fl-aħħar tal-2017 nediet sit ġdid 
li jiffoka fuq il-finanzjament għall-Organizzazzjonijiet Volontarji. Dan 
il-portal il-ġdid www.vofunding.org.mt huwa maħsub biex jiġbor 
flimkien l-operaturi kollha tal-fondi pubbliċi f’post wieħed ta’ one-
stop-shop.

Fil-fatt dan il-portal bħalissa qed jappoġġja tnax-il Ministeru/
Entitajiet differenti u sitta u għoxrin skema ta’ finanzjament differenti. 
Fl-2018 dan il-portal ta’ finanzjament kien marbut ma’ applikazzjoni 
tal-mobile, ‘VO Funding Malta’, biex tiffaċilita nformazzjoni lill-
Organizzazzjonijiet Volontarji kollha u l-membri tagħhom dwar 
l-opportunitajiet ta’ finanzjament.

Id-Direttorju online ta’ Organizzazzjonijiet Volontarji, hu għodda oħra 
li hija attiva u li jintuża bħala punt ta’ referenza għal diversi entitajiet 
u individwi, fejn dan ġie wkoll aġġornat fl-istil u l-kontenut.

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

https://volunteers.mt 
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Appoġġ ta’ Taħriġ għall-Amministraturi ta’ 
Organizzazzjonijiet Volontarji

Din is-sena l-Programm ta’ Taħriġ kompla fuq il-passi tas-snin 
ta’ qabel, b’appoġġ għat-tisħiħ tal-kapaċità permezz tal-istess 

Organizzazzjonijiet Volontarji. It-Training Initiative Support Scheme 
(TIS) ġiet imnedija mill-ġdid fl-2018 billi tiffoka fuq żewġ prijoritajiet 
ewlenin. L-ewwel prijorità għandha l-għan li tappoġġja voluntiera 
individwali li jiffurmaw parti minn Organizzazzjoni Volontarja fit-taħriġ 
li jkun ta’ benefiċċju kemm għall-individwu nnifsu, l-Organizzazzjoni 
Volontarja, u għall-komunità inġenerali. It-tieni Prijorità tappoġġja 
Organizzazzjonijiet Volontarji fl-organizzazzjoni ta’ inizjattivi ta’ 
taħriġ li huma ta’ benefiċċju kemm għall-istess organizzazzjoni, għal 
Organizzazzjonijiet Volontarji oħra kif ukoll għall-komunità inġenerali.

Minbarra dan l-MCVS organizza żewġ seminars ewlenin ta’ taħriġ 
b’wieħed li jiffoka fuq il-GDPR b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju 
tal-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Data u wieħed dwar il-
Financial Management for VOs – Good Practices and Risk Mitigation 
b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Finanzi u l-Kummissarju għall-
Organizzazzjonijiet Volontarji.

Skemi ta’ Appoġġ Finanzjarju

Il-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju kompla jappoġġja direttament 
is-settur bl-iskemi ta’ finanzjament tiegħu stess. Is-Small Initiative 

Support Scheme (SIS), issa fis-sitt sena tagħha, kompliet tappoġġja 
medja ta’ erbgħa u tletin proġett fis-sena. L-istess jista’ jingħad għall-
akbar skema ta’ proġetti ta’ Organizzazzjonijiet Volontarji, il-VOPS, 
ukoll fit-tielet sena tagħha, li issa ġiet stabbilita sew mas-settur għall-
appoġġ tagħha ta’ medja ta’ tletin proġett ieħor fis-sena. Iż-żewġ 
skemi ta’ finanzjament huma maħsuba biex jgħinu lill-applikanti li 
qed ifittxu finanzjament fuq proġetti li jistgħu jagħmlu differenza 
reali għall-komunitajiet lokali tagħhom.
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Il-Fond tas-Soċjetà Ċivili, issa amministrat direttament mill-Kunsill 
Malti għas-Settur Volontarju, jappoġġja Organizzazzjonijiet tas-
Soċjetà Ċivili (CSOs) biex jadottaw rwol attiv fl-Unjoni Ewropea (UE). 
Dan isir billi jiġu pprovduti inċentivi finanzjarji biex jappoġġjaw 
l-impenn tas-CSOs f’attivitajiet ma’ organizzazzjonijiet oħra mhux 
biss f’livell lokali iżda wkoll f’livell Ewropew bil-għan li jinkoraġġixxi 
l-iskambju tal-aħjar prattiċi, għarfien u informazzjoni fost 
organizzazzjonijiet f’livell lokali u f’livell internazzjonali.

Il-Youth Voluntary Work Scheme issa kienet fir-raba’ sena tagħha li 
appoġġjat liż-żgħażagħ permezz taż-żewġ għanijiet ewlenin tagħha, 
li tgħin liż-żgħażagħ itejbu l-ħiliet tagħhom u l-prospetti ta’ impjieg 
u dak li jattiraw liż-żgħażagħ għall-volontarjat. L-Iskema ta’ barra 
minn Malta permezz tal-esperjenza volontarja barra mill-pajjiż 
fl-2018 appoġġjat 28 żgħażagħ fit-twettiq ta’ servizz ta’ volontarjat 
internazzjonali fl-Ewropa, l-Afrika, l-Asja, l-Awstralja u l-Amerika t’Isfel.

Il-Premju Nazzjonali tal-Volontarjat

Il-Premju Nazzjonali tal-Volontarjat, organizzat mill-Kunsill 
Malti għas-Settur Volontarju taħt il-patroċinju tal-President tar-

Repubblika ta’ Malta, issa ġie stabbilit bħala l-avveniment nazzjonali 
għas-settur tal-volontarjat. Fl-2018 il-Premju Nazzjonali tal-
Volontarjat ingħata lis-Sa. Marjoe Abela mill-Malta Girl Guides, filwaqt 
li l-Premju għall-Organizzazzjoni Volontarja ingħata lil Dr Klown. Il-
Premju taż-Żagħżugħ Volontarju ngħata lis-Sur Kyle Mifsud, voluntier 
mal-Malta Red Cross.

Għall-ewwel darba l-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju ddeċieda 
li jippreżenta Premju Speċjali għal xogħol volontarju mwettaq minn 
individwu fi ħdan il-komunità. Dan il-premju ingħata lis-Sur George 
Agius, magħruf ukoll ma’ ħafna bħala ‘Ġorġ tal-Mużew’ jew ‘Ġorġ 
l-Għannej tal-Mulej’, li ddedika ħajtu biex jieħu ħsieb dawk persuni 
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f’ċirkustanza inqas ixxurtjata billi kien iżur u jappoġġja individwi 
kemm fl-isptarijiet u anki fil-ħabs.

Il-Konferenza Nazzjonali Annwali dwar il-Volontarjat

Fl-2018 il-Konferenza Nazzjonali Annwali dwar il-Volontarjat ġiet 
organizzata mill-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju bejn it-30 ta’ 

Novembru u l-1 ta’ Diċembru 2018 fil-lukanda Corinthia San Ġorġ, il-
Bajja ta’ San Ġorġ, it-tema tal-konferenza kienet “10 Years Supporting 
VOs”. Din il-konferenza mmarkat ukoll l-10 Anniversarju mit-twaqqif 
tal-istess Kunsill u għalhekk il-ħarsa tal-konferenza kienet fuq il-
kisbiet tal-MCVS f’dawn l-aħħar għaxar snin waqt li ġew diskussi 
l-passi għall-futur.

Matul il-konferenza d-diskussjonijiet ewlenin iffukaw fuq l-’Istrateġija 
Nazzjonali dwar il-Volontarjat ‘, ‘Prattiċi Tajba mill-NGOs’ u ‘Is-Settur 
Volontarju - Nimxu ‘l quddiem permezz ta’ voluntiera żgħażagħ’. Fejn 
ġew diskussi aħjar il-kwistjoni tar-responsabbiltà u t-trasparenza 
fl-aħjar interess tal-istess settur. Fil-konferenza ġie enfasizzat l-fatt li 
l-Organizzazzjonijiet Volontarji għandhom bżonn jaraw li l-pożizzjoni 
tagħhom fl-uffiċċju tagħhom għandha tkun regolarizzata sabiex 
ikunu jistgħu jżommu l-iskrizzjoni tagħhom.

Is-seminar intemm bl-indirizz tal-Onor. Evarist Bartolo, Ministru 
għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, fejn irringrazzja lill-organizzazzjonijiet 
volontarji għax-xogħol prezzjuż tagħhom fil-komunità u enfasizza 
fuq il-fatt li japprezza x-xogħol li qed isir u jifhem li l-kwistjonijiet 
tal-immaniġjar finanzjarju qed ipoġġu piż żejjed fuq l-istess 
organizzazzjonijiet ma’ dawk li għadhom, fejn huwa qal li dawn huwa 
neċessarji fir-realtà tal-lum.

Is-seminar kien moderat mis-Sur Mauro Pace Parascandalo, id-
Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju.
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In-Newsletter tal-MCVS – Żomm Kuntatt

Minn Awwissu 2018 il-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju beda 
joħroġ kull tliet xhur bulettin elettroniku biex jissupplimenta 

informazzjoni li toħroġ lis-Settur Volontarju u dwar is-Settur 
Volontarju. In-newsletter Żomm Kuntatt qed tiġi ppubblikata wkoll 
bl-Ingliż bit-titlu “Stay Connected”.

Emendi għall-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji

Wara snin ta’ diskussjoni u konsultazzjoni, bil-parteċipazzjoni u l-intervent 
sħiħ tal-MCVS, l-Emendi għall-Att dwar il-Organizzazzjonijiet 

Volontarji issa daħlu fis-seħħ mit-Tlieta, 6 ta’ Novembru 2018. Dawn 
l-Emendi daħlu fis-seħħ biex jemendaw l-Att dwar l-Organizzazzjonijiet 
Volontarji 2007 u fost affarijiet oħra introduċa l-kunċett tal-iskrizzjoni 
obbligatorja u li l-minorenni li jilħqu l-età ta’ 16-il sena issa jistgħu 
jistabbilixxu Organizzazzjoni Volontarja u jkollhom id-dritt tal-vot sħiħ.

L-Att stabbilixxa lill-MCVS bħala entità legali u introduċa sistema aktar 
demokratika tal-formazzjoni tal-istess Kunsill fejn hemm sitt kategoriji 
settorjali li ġew stabbiliti, jiġifieri s-Soċjali u l-Umanitarji; is-Saħħa u 
d-Diżabilità; l-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ u l-Isport; l-Ambjent u l-Benesseri 
tal-Annimali; l-Arti u l-Kultura; u Għawdex. Dawn is-setturi għandhom 
issa jeleġġu direttament ir-rappreżentanti tagħhom fuq il-Kunsill.

L-Istrateġija Nazzjonali għall-Volontarjat 2019-2024

Mument importanti ieħor matul dan it-terminu kien it-tnedija 
tal-ewwel Strateġija Nazzjonali tal-Volontarjat. L-istrateġija ġiet 

imnedija mill-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju flimkien mas-Settur 
Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Organizzazzjoni Volontarja 
bil-għan li jsaħħaħ is-Settur Volontarju u jagħmilha aktar effettiva. 
L-istrateġija hija bbażata fuq tliet pilastri: is-sitwazzjoni preżenti tal-
komunità tagħna f’Malta u Għawdex, l-iżvilupp tal-ewwel strateġija u 
l-politika tal-Gvern għat-titjib tal-parteċipazzjoni demokratika.
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Kampanja tal-Volontiera Żgħażagħ

Matul din is-sena l-MCVS bdiet kampanja biex tippromwovi 
l-volontarjat b’attenzjoni speċjali fuq il-ġenerazzjoni żagħżugħa. 

Għal dan il-għan tnedew serje ta’ għaxar filmati bil-għan li 
jippromwovu l-volontarjat taż-żgħażagħ permezz ta’ setturi differenti. 
Il-filmati saru bil-kollaborazzjoni ta’ organizzazzjonijiet volontarji 
jiġifieri Home Away from Home, Right to Smile, Emergency Fire & 
Rescue Unit, Inspire, Oratorju Don Bosco, Malta Judo Federation, 
il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ, Friends of the Earth, Nature trust 
u s-Soċjetà Filarmonika Santa Marija, iż-Żebbuġ Għawdex. Dawn il-
filmati huma disponibbli fuq is-siti soċjali tal-MCVS.

L-MCVS jiffirma Memorandum of Understanding 
mas-Segretarjat tal-Commonwealth

Il-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju għamel pass importanti ieħor 
fil-pożizzjoni internazzjonali tiegħu billi ffirma Memorandum of 

Understanding mas-Segretarjat tal-Commonwealth li jistabbilixxi Desk 
ta’ informazzjoni u Networking immaniġġjat mill-MCVS. L-iffirmar sar 
fil-Kwartieri Ġenerali tal-Commonwealth f’Londra fit-2 ta’ Mejju 2019. 
Il-MoU kien iffirmat minn Dr Noel Camilleri, il-President MCVS u Dr 
Arjoon Suddhoo, id-Deputat Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, 
l-Organizzazzjonijiet Sportivi u Volontarji l-Onor. Dr Clifton Grima.

Id-Desk se sservi bħala punt ta’ kuntatt bejn il-pajjiżi Ewropej u tal-
Commonwealth dwar il-qsim tal-aħjar prattiċi, il-ħolqien ta’ sħubiji u 
l-promozzjoni ta’ opportunitajiet ta’ networking. L-iffirmar ta’ dan il-
ftehim jippromwovi kollaborazzjoni aktar mill-qrib li permezz tagħha 
nistgħu niżguraw li l-organizzazzjonijiet tagħna jiġu nfurmati dwar 
l-opportunitajiet u l-possibbiltajiet li jinħolqu mit-tisħiħ tas-settur 
volontarju tagħna.

■
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Programm ta’ Orjentament 
għad-Delegazzjoni Maltija fid-dawl tal-
Memorandum ta’ Ftehim bejn is-Segretarjat tal-
Commonwealth u l-Gvern ta’ Malta

Programm ta’ Orjentament mifrux fuq jumejn kien organizzat 
biex jintroduċi d-delegazzjoni Maltija lis-Segretarjat tal-
Commonwealth u l-Fondazzjoni tal-Commonwealth. Id-delegati 

Maltin kienu s-Sa. Doris Bingley, Membru tal-Kunsill, u d-Dott.sa 
Anabel Apap, Uffiċċjal għall-Fondi.

It-Tlieta 24 ta’ Settembru 2019, id-delegati Maltin attendew laqgħa 
fil-Kummissjoni Għolja ta’ Malta fejn infurmaw lill-Kummissarju 
Għoli dwar il-proġett tad-Desk u l-għanijiet tiegħu. L-appuntament 
segwenti għad-delegati Maltin seħħ fis-Segretrarjat tal-Common-
wealth mas-Sur Layne Robinson, Kap tal-Politika Soċjali fi ħdan id-
Direttorat tal-Ekonomija, Żgħażagħ u Żvilupp Sostenibbli. Imbagħad 
id-delegati Maltin kellhom żjara ta’ korteżija lil Dott. Arjoon Suddhoo, 
id-Deputat Segretarju Ġenerali. Is-sessjonijiet ta’ wara ffukkaw fuq 
l-isfidi li stati żgħar jiffaċċjaw u l-kontribuzzjoni li l-isport jista’ jagħmel 
għall-paċi, għad-djalogu interkulturali u għall-kooperazzjoni soċjali. 
Dawn is-sessjonijiet tmexxew mis-Sur Travis Mitchell, Konsulent u 
Kap tas-sezzjoni tal-Politika Ekonomika u tal-Pajjiżi ż-Żgħar, u mis-Sur 
Oliver Dudfield, Kap tal-Isports għall-Iżvilupp u l-Paċi.

It-tieni jum tal-programm ta’ orjentament beda billi d-Direttur-Ġenerali 
s-Sa. Anne Therese Gallagher AO tat ħarsa ġenerali tal-Fondazzjoni tal-
Commonwealth. Is-sessjonijiet l-oħra ta’ dak in-nhar kienu kkonċentrati 
fuq l-importanza tal-professjonalizzazzjoni tas-settur tax-xogħol għaż-
żgħażagħ, il-promozzjoni tat-tagħlim ta’ kwalità u l-iżvilupp  ➤

➤ ta’ politika li toħloq ambjent li jipprom-
wovi l-kapaċità taż-żgħażagħ. Dott.sa Amina 
Osman, Konsulent Edukattiv, enfasizzat 
il-Proġett Tagħlim matul il-Ħajja filwaqt li 
s-Sur Sushil Ram, Maniġer tal-Programm 
fis-Sezzjoni tal-Iżvilupp tal-Politika Soċjali 
ta spjegazzjoni fuq l-intraprenditorija u 
l-kwistjoni tal-qagħad li hija ta’ tħassib 
ġenerali għall-pajjiżi membri kollha.

Id-delegazzjoni Maltija ltaqgħet ukoll 
mas-Sa. Amelia Kinahoi Siamomua, Kap 
tal-Sezzjoni tal-Ġeneru, u mas-Sur Simon 
Bull, Uffiċċjal tal-Komunikazzjoni Interna 
li ser ikun qed jinforma lill-istaff tas-
Segretarjat tal-Commonwealth fuq id-Desk 
Internazzjonali tal-Volontarjat.

AQSAM IT-TALENTI
TIEGĦEK PERMEZZ
TAL-VOLONTARJAT

https://volunteers.mt



Il-Konferenza Nazzjonali dwar il-Volontarjat 2019 

Il-Volontarjat: Nieħdu l-Pass li Jmiss

Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat organizza l-Konferenza 
Nazzjonali Annwali tiegħu dwar il-Volontarjat bl-isem ‘Il-Volontarjat: 
Nieħdu l-Pass li Jmiss’ nhar is-Sibt 12 ta’ Ottubru 2019. Il-Konferenza, 

li saret fil-lukanda Excelsior il-Furjana, kien hemm attendenza 
tajba. Il-parteċipanti tal-Konferenza ġew indirizzati minn Dr Noel 
Camilleri, iċ-Chairperson tal-MCVS, li f’diskors ta’ merħba stabbilixxa 
d-diskussjoni tal-konferenza, li tiffoka fuq kwistjonijiet ta’ trasparenza, 
kontabilità u sostenibbiltà tas-settur.

Matul il-konferenza kien hemm tliet sessjonijiet plenarji mwassla 
mis-Sur Roderick Agius – Il-Governanza fl-Għaqdiet Volontarjat, is-Sur 
John Mallia – ‘Making the Wheel Turn’, u Fr. Antoine Farrugia sdb – Il-
Volontarjat, il-Ħidma ma’ Minuri u Approċċ Integrattiv.

Is-Sur Agius, matul is-sessjoni tiegħu, iffoka fuq il-kwistjoni tar-
responsabbiltà u t-trasparenza tal-organizzazzjonijiet volontarji 
fl-ispirtu ta’ amministrazzjoni tajba tal-istess organizzazzjonijiet. 
Hu indirizza wkoll il-kwistjoni ta’ governanza tajba u kooperazzjoni 
bejn l-istess VOs. Fit-tieni sessjoni s-Sur Mallia, bl-għarfien espert 
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tiegħu fil-Kooperattivi Soċjali, indirizza l-kwistjoni tas-sostenibbiltà 
kemm fir-rigward tar-riżorsi umani kif ukoll dawk finanzjarji. Hu ta’ 
eżempji prattiċi ta’ kif il-VOs jistgħu jkunu aġenti ta’ intrapriża soċjali 
li jibbenefikaw fis-sostenibbiltà fit-tul tagħhom. Fr. Antoine indirizza 
l-kwistjoni meta tkun qed tieħu ħsieb il-voluntiera b’enfasi aktar 
speċifika fuq it-tnaqqis tad-distakk bejn minorenni u voluntiera 
anzjani. Hu enfasizza wkoll fuq il-ħtieġa li għandha tiġi indirizzata 
meta tmexxi grupp ta’ etajiet differenti.

Wara kull sessjoni plenarja kien hemm diskussjonijiet bejn il-gruppi, li 
dawn kienu magħmula mid-diversi gruppi settorjali, fejn iddiskutew 
aktar dawn il-kwistjonijiet u kif japplikaw għar-realtà settorjali 
partikolari tagħhom. Dawn il-workshops kienu moderati minn diversi 
moderaturi jiġifieri s-Sur Andrew Azzopardi, is-Sur Jes Saliba, is-
Sinjura Celine Talbot, is-Sur Robert Farrugia, is-Sur Edward Gruppetta 
u s-Sur Mauro Pace Parascandalo.

Lejn tmiem il-Konferenza, is-Sur Mauro Pace Parascandalo, il-Kap 
Eżekuttiv tal-MCVS, ippreżenta lill-parteċipanti s-sistema l-ġdida 
online biex jibbukkjaw biex jagħmlu użu taċ-Ċentri tal-Volontarjat.
Il-parteċipanti mbagħad ġew mistiedna għall-ikla ta’ nofsinhar li din 
dejjem hi opportunità eċċellenti għal dawk preżenti biex jagħmlu 
kuntatt flimkien.



L-Elezzjoni għall-Membri tal-Kunsill
Jum il-Votazzjoni – 16 ta’ Novembru 2019 

Ħin: bejn it-8.00 a.m. u s-6.00 p.m.

Kif għandek tivvota… 

L-għaqdiet volontarji irreġistrati għandhom jivvuttaw 
online fuq il-VO Funding Portal. 

L-għaqda volontarja biex tissottometti l-vot għandha…

1. Taċċessa fil-VO Funding portal fuq vofunding.org.
mt/login;

2. Taċċessa s-sezzjoni Elezzjoni tal-Kunsill li tidher fuq 
l-iscreen; 

3. Tagħżel kandidat mil-lista;
4. Taċċetta u timla s-sezzjoni tad-deklarazzjoni; 
5. Tissottometti l-vot.

Il-VOs li għadhom mhumiex irreġistrati mal-VO Funding 
Portal huma meħtieġa li l-ewwel jirreġistraw mal-portal 
fuq vofunding.org.mt/register biex ikunu jistgħu jivvutaw. 
Meta tirreġistra mal-portal il-VO għandha tagħżel waħda 
mill-kategoriji li taħthom taqa l-VO. Il-VOs huma avżati 
biex jirreġistraw mal-VO Funding Portal mill-inqas ġurnata 
qabel il-jum tal-elezzjon.
 
Il-lista ta’ kategoriji għandha tikkonsisti mill-għażliet li 
ġejjin:

• Is-Soċjal u l-Umanitarju;
• L-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ u l-iSport;
• Is-Saħħa u d-Diżabilità;
• L-Arti u l-Kultura;
• L-Ambjent u l-Ħarsien tal-Annimali;
• Għawdex

L-iskrin li se tivvota fuqu se jkun qed juri l-lista tal-
kandidati nominati fil-kategorija partikolari magħżula 
mill-VO.
 
Ladarba l-vot jiġi sottomess, is-sistema tiġġenera 
verifikazzjoni u tibgħat email ta’ notifika lill-
Organizzazzjoni Volontarja. 
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ISEM il-KANDIDAT
ISEM l-GĦAQDA VOLONTARJA

L-għan tagħna huwa li nappoġġaw 
l-iżvilupp ta’ aktar effiċjenza u effettività 

fis-settur komunitarju u volontarju f’Malta u 
Għawdex billi noffru ammont ta’ servizzi ta’ 

appoġġ u nkabbru l-kapaċitajiet li jikkonsistu 
minn informazzjoni, pariri u taħriġ. Aħna 

nimmiraw ukoll biex nappoġġaw l-iżvilupp 
tas-settur volontarju u komunitarju biex 

ikun aktar koeżiv f’Malta u Għawdex billi 
niffaċilitaw d-diskussjoni u s-sħubija fis-

settur, u bejn l-istess settur u s-setturi privati 
u pubbliċi.


