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AQSAM IT-TALENTI
TIEGĦEK PERMEZZ
TAL-VOLONTARJAT

Huwa ta’ pjaċir u privileġġ li qed 
nikteb dawn il-kelmtejn hekk kif 
b’mod unanimu minn dawk preżenti 

fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill il-ġdid Malti 
għas-Settur Volontarju erġajt ġejt maħtur 
bħala ċ-Chairman tal-istess Kunsill.

Dan huwa Kunsill li ġie maħtur bl-emendi 
estensivi li ddaħħlu f’Novembru 2018 li 
permezz tagħhom fost affarijiet oħra taw 
is-settur id-dritt li jagħżel l-maġġoranza 
tal-membri tal-kunsill permezz ta’ vot demokratiku. Barra 
minnhekk bl-emendi li ddaħħlu, l-Kunsill sar aktar awtonomu 
fil-ħidma tiegħu favur is-settur u dan ifisser li għandu jkollu 
aktar rikonoxximent kemm fil-fora lokali imma anke f’dawk 
barranin sabiex jkunu l-vuċi tas-Settur Volontarju kollu. Biex dan 
iseħħ hemm bżonn li ċerti liġijiet ta’ pajjiżna jiġu emendati ħalli 
jirriflettu l-iżvilupp tal-Liġi dwar il-Organizzazzjonijiet Volontarji. 

(ikompli f’paġna 2)

Messaġġ miċ-Chairman
tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat

“Dan huwa Kunsill li ġie maħtur bl-emendi estensivi 
li ddaħħlu f’Novembru 2018 li permezz tagħhom 
fost affarijiet oħra taw is-settur id-dritt li jagħżel 

l-maġġoranza tal-membri tal-kunsill permezz 
ta’ vot demokratiku”.
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Tixtieq issir voluntier/a? Uri l-interess tiegħek billi tirreġistra fuq 
il-web portal tal-volontarjat:

https://volunteers.mt 

AQSAM IT-TALENTI
TIEGĦEK PERMEZZ
TAL-VOLONTARJAT

Jekk dan ma ssirx allura l-Kunsill ma jkollux ir-rikonoxximent li 
huwa xieraq u li tagħtih il-Liġi stess.

Il-Kunsill il-Ġdid għandu ħafna xogħol quddiemu x’jagħmel 
għaliex irid jibda jwettaq l-Istrateġija Nazzjonali għal dawn 
is-snin li ġejjin biex is-settur jissaħħah u jkompli jingħata 
r-rikonoxximent li jixraqlu. Imma aktar minn hekk tinħass 
il-ħtieġa li s-sens ta’ volontarjat jiddaħħal anke fit-tfal u 
ż-żgħażagħ tagħna għaliex li tagħmel ftit volontarjat mhux biss 
huwa sodisfazzjoni personali imma jgħin fl-iżvilupp karatterjali 
tal-individwu u jsaħħah il-fibra soċjali tal-kommunitajiet tagħna.

Imma wasal ukoll iż-żmien biex il-Kunsill jagħti tfassilha aħjar 
lill-fondi kollha li jammistra ħalli dawn isservu sabiex verament 
inkomplu insaħħu u nifirxu l-ħidma tal-volontarjat.

Dan il-Kunsill huwa determinat li jkun aktar viċin tas-settur u 
dan jista’ ssir ukoll billi nkunu aktar preżenti fil-ħidma tas-settur 
u flimkien naraw li din l-ħidma tkun waħda aktar effiċienti u utili 
mingħajr ma jkun hemm idduplikar ta’ riżorsi u fondi.

Avv. Noel Camilleri LL.D., LL.M.
Chairman - MCVS

(ikompli minn paġna 1)

“Imma wasal ukoll iż-żmien biex il-Kunsill jagħti tfassilha 
aħjar lill-fondi kollha li jammistra ħalli dawn isservu 
sabiex verament inkomplu insaħħu u nifirxu l-ħidma tal-
volontarjat”.

“Il-Kunsill il-Ġdid għandu ħafna 
xogħol quddiemu x’jagħmel 
għaliex irid jibda jwettaq 
l-Istrateġija Nazzjonali għal 
dawn is-snin li ġejjin biex is-settur 
jissaħħah u jkompli jingħata 
r-rikonoxximent li jixraqlu”.
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www.maltacvs.org

Il-Kunsill Malti għas-
Settur Volontarju l-Ġdid 2020 - 2023

Wara l-emendi tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji 
fl-2018 inbeda proċess sabiex jitwaqqaf il-Kunsill il-ġdid 
Malti għas-Settur Volontarju li jirrifletti d-dispożizzjonijiet 

tal-istess Att. Skond dawn l-emendi, il-Kunsill issa għandu jkun 
magħmul minn ħdax-il membru b’erba’ nominati u eletti mis-
Settur Volontarju, erbgħa li għandhom jinħatru mis-settur u 
maħtura mill-Ministru, u wieħed li jkun maħtur direttament 
mill-Ministru bħala r-rappreżentant tal-Ministru fil-Kunsill.

Wara perjodu ta’ informazzjoni lis-settur dwar il-bidla tal-liġi u 
l-proċedura l-ġdida, infetħu n-nominazzjonijiet f’Ottubru 2019 
bl-ewwel elezzjoni ‘online’ issir fis-16 ta’ Novembru 2019, liema 
elezzjoni rat l-ewwel sitt membri tal-Kunsill eletti minn u li 
jirrappreżentaw sitt gruppi settorjali. Il-membri tal-Kunsill eletti 
f’din il-fażi kienu s-Sur Robert Farrugia minn Missio li ġie elett 
sabiex jirrappreżenta s-Settur Soċjali u Umanitarju; Is-Sinjura 
Gertrude A. Buttigieg mill-Malta Health Network li ġiet eletta 
sabiex tirrappreżenta s-Settur tas-Saħħa u d-Diżabilità; is-Sur 
Leslie Bonnici mill-Assoċjazzjoni tal-Iscouts ta’ Malta li ġie elett 

(ikompli f’paġna 4)

L-Għan tal-
Kunsill Malti għas-Settur 

Volontarju

L-għan prinċipali tal-Kunsill Malti 
għas-Settur tal-Volontarjat (MCVS) 

huwa li jappoġġja, b’mod effettiv 
u effiċjenti, l-iżvilupp fis-settur 

komunitarju u volontarju f’Malta 
u Għawdex. Dan iseħħ permezz 

ta’ firxa ta’ servizzi f’assistenza 
u tisħieħ ta’ kapaċitajiet inkluż 
l-informazzjoni, pariri u taħriġ. 

Il-Kunsill jimmira wkoll li 
jappoġġa l-iżvilupp tas-settur 

volontarju u komunitarju b’mod 
aktar influwenti u koeżiv f’Malta 

u Għawdex billi jiffaċilità in-
networking u s-sħubija fis-settur, 

u bejn l-istess settur u s-setturi 
privati   u pubbliċi.
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sabiex jirrappreżenta l-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ u l-Isport; 
is-Sur Felix Farrugia mill-Malta Rabbit Club li ġie elett sabiex 
jirrappreżenta s-Settur tal-Ambjent u l-Ħarsien tal-Annimali; 
Dr Noel Camilleri mill-Għaqda Każini tal-Banda li ġie elett sabiex 
jirrappreżenta s-Settur tal-Arti u l-Kultura; u s-Sur Saviour Grech 
mill-Gozo NGO Association li ġie eletta sabiex jirrapreżenta lil 
Għawdex.

Minħabba ċirkostanzi partikolari, jiġifieri l-għeluq tal-Parlament, 
il-membri l-oħra tal-Kunsill li kellhom jiġu kkonfermati mill-
Ministru kellhom jistennew sal-ftuħ mill-ġdid tal-Parlament. 
Sussegwentement inħatru l-membri tal-Kunsill li ġejjin: 
is-Sinjura Doris Bingley mill-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa li 
tirrapreżenta Membri ta’ Organizzazzjonijiet Volontarji u 
l-Voluntiera; is-Sur Damien Attard minn Right to Smile li 
jirrappreżenta lill-Fundaturi u d-Donaturi; Is-Sinjura Laura 
Cunningham mill-Assoċjazzjoni tal-Ġurnalisti Sports li 
tirrappreżenta Amministraturi ta’ Organizzazzjonijiet Volontarji; 
u s-Sur Edward Grupetta mill-Malta Red Cross Society li 
jirrapreżenta Organizzazzjonijiet Barranin u Internazzjonali.

Fis-17 ta’ Frar 2020 il-Kunsill iltaqa’ għall-ewwel darba ta’ dan 
il-mandat ġdid u Dr Noel Camilleri ġie vvutat unanimament 
mill-membri tal-Kunsill, u b’hekk ikkonfermat mill-ġdid, bħala 
l-Chairperson tal-istess Kunsill.

(ikompli minn paġna 3)

Il-Missjoni tal-Kunsill Malti 
għas-Settur Volontarju

Il-Missjoni tal-Kunsill Malti għas-
Settur tal-Volontarjat (MCVS) 
hija li tappoġġja, b’mod effettiv 
u effiċjenti, l-iżvilupp tas-settur 
komunitarju volontarju f’Malta 
u Għawdex permezz ta’ firxa ta’ 
assistenza u servizzi fit-tisħieħ 
tal-kapaċità inkluż l-informazzjoni, 
pariri u taħriġ.

Għal aktar informazzjoni dwar 
il-Kunsill Malti għas-Settur tal-
Volontarjat żur is-sit tal-MCVS: 
https://maltacvs.org/

www.facebook.com/
MaltaCouncilVoluntarySector
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“Dawn l-iskemi llum saru parti minn 
kullana ta’ inizjattivi li s-settur ikun 

qed jistenna ta’ kull sena, skemi li 
jgħinu fit-twettiq ta’ proġetti li dawn 

l-għaqdiet ikollom fi ħsiebhom 
iżda li mingħajr din l-għajnuna ma 

jkunux jistgħu iwettquhom”.

L-Iskema tal-VOPS (Voluntary Organisations 
Project Scheme) hija mfassla biex tgħin lil dawk 

l-għaqdiet li jkunu qed ifittxu fondi għal 
proġetti li jistgħu jagħmlu differenza utli 

fil-komunitajiet lokali tagħhom.

L-Iskema tas-SIS (Small Initiatives Support 
Scheme) tinkoraġġixxi l-ħolqien ta’ 

proġetti f’oqsma bħal taħriġ, avvenimenti, 
pubblikazzjonijiet u inizjattivi oħra relatati 

mas-settur volontarju.

Dr Clifton Grima, Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet Volontarji (xellug) u 
s-Sur Mauro Pace Parascandalo, il-Kap Eżekuttiv, MCVS (lemin) waqt iċ-Ċeremonja tal-Għotjiet tal-Fondi.

Il-Fondi tal-VOPS u SIS
Iċ-Ceremonja tal-Qbil tal-Għotja 2020

It-Tnejn 17 ta’ Frar 2020, il-Kunsill Malti għas-Settur tal-
Volontarjat tella’ ċ-ċerimonja tal-Qbil tal-Għotja għaż-żewġ 
fondi ewlenin; l-iskema Voluntary Organisations Projects (VOPs) 

u l-iskema Small Initiatives Support (SIS). Għal din iċ-ċerimonja 
attenda s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-Isport u 
l-Volontarjat, l-Onorevoli Dr. Clifton Grima.

Matul din iċ-ċerimonja 61 għaqda volontarja ġew mgħotija 
€800,000 biex iwettqu proġetti differenti fil-komunità. Fost 
l-għaqdiet volontarji li ngħataw il-fondi għall-proġetti, kien 
hemm numru ta’ soċjetajiet mużikali, għaqdiet sportivi, 
għaqdiet li jaħdmu fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u ta’ 
persuni b’diżabilità, għaqdiet kulturali, organizzazzjonijiet li 

(ikompli f’paġna 6)

www.instagram.com/
mcvs_malta/
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jaħdmu fil-qasam tal-ewwel għajnuna u għaqdiet li jqajmu 
kuxjenza dwar mard u kundizzjonijiet mediċi.

Is-Segretarju Parlamentari Dr Grima saħaq li “Dawn l-inizjattivi 
ilhom għal dawn l-aħħar snin isostnu proġetti fil-komunità 
mwettqa minn għaqdiet volontarji li jaħdmu fid-diversi oqsma 
tas-settur. Dawn l-iskemi llum saru parti minn kullana ta’ inizjattivi 
li s-settur ikun qed jistenna ta’ kull sena, skemi li jgħinu fit-
twettiq ta’ proġetti li dawn l-għaqdiet ikollom fi ħsiebhom iżda 
li mingħajr din l-għajnuna ma jkunux jistgħu iwettquhom”.

Dr. Clifton Grima u l-Kap Eżekuttiv tal-MCVS is-Sur Mauro Pace 
Parascandolo faħħru l-ħidma tal-għaqdiet volontarji li jwettqu 
biex itejbu l-ħajja tan-nies. Iċ-ċerimonja ġiet organizzata fil-
lukanda Grant Hotel Excelsior, il-Furjana, liema ċerimonja 
ntemmet b’reċiviment fejn l-għaqdiet kellhom l-opportunità li 
jiltaqgħu u jaqsmu l-proġetti flimkien.

Din is-sena dawn iż-żewġ skemi kellhom ammont rekord ta’ 
applikanti u kull sena l-proġetti qed iżidu l-livell tagħhom.

Il-lista tal-Għaqdiet Volontarji li qed 
jibbenifikaw minn dawn il-fondi tista’ 
tiġi aċċessata minn fuq is-sit tal-MCVS: 
https://maltacvs.org/

(ikompli minn paġna 5)
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Żur is-sit taċ-CHOGM tar-Rwanda: 
http://chogm2020.rw/

“L-aspett distintiv taċ-CHOGM 
2020 ser ikun il-konnettivita’ 
inkluż dak li jistgħu jagħmlu 

ż-żgħażagħ bit-teknoloġija 
biex jibnu soċjetajiet vibranti u 

jiżviluppaw l-ekonomiji tagħna.”
(Il-President Kagame)

Il-Laqgħa tal-Kapijiet tal-Gvernijiet tal-Commonwealth 
(CHOGM) CHOGM 2020 ser tinżamm fir-Rwanda fiċ-Ċentru 
tal-Konvenzjonijiet ġewwa Kigali matul il-ġimgħa li tibda fit-22 

ta’ Ġunju. Il-mexxejja tat-53 pajjiżi tal-Commonwealth huma 
mistennija li jattendu.

It-tema prinċipali għal-laqgħa ta’ din is-sena ser tkun: Nibnu 
Futur Komuni: Konnettivita’, Innovazzjoni u Tibdil. Ħames sub-
temi ġew identifikati għad-diskussjoni: il-Goverananza u l-Istat 
tad-Dritt, It-Teknoloġija ta’ l-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni 
(ICT), Iż-Żgħażagħ, l-Ambjent u l-Kummerċ.

Il-mexxejja ser ikomplu jibnu fuq ir-riżoluzzjonijiet taċ-CHOGM 
2018 - li ħarġu minn riflessjoni fuq it-tema Lejn Futur Komuni - u 
ser jiffokaw fuq il-bidla tas-soċjetajiet filwaqt li jħarsu l-valuri 
tad-demokrazija, il-multilateraliżmu, l-iżvilupp sostenibbli u 
l-għoti tas-setgħa lin-nisa u ż-żgħażagħ, msemmija fil-Karta tal-
Commonwealth, fil-qalba tad-diskussjonijiet.

Il-President Kagame qal: “L-aspett distintiv taċ-CHOGM 2020 
ser ikun il-konnettivita’ inkluż dak li jistgħu jagħmlu ż-żgħażagħ 
bit-teknoloġija biex jibnu soċjetajiet vibranti u jiżviluppaw 
l-ekonomiji tagħna.”

(ikompli f’paġna 8)

https://volunteers.mt
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Il-Laqgħa tal-Kapijiet tal-Gvernijiet tal-Commonwealth 
tfisser is-sejħa għall-Forum tan-Nies tal-Commonwealth, 
maġbra unika tal-atturi tas-soċjetà ċivili li tagħti lin-nies tal-

Commonwealth l-opportunità li jkollhom vuċi fil-kwistjonijiet 
u d-deċiżjonijiet li jinfluwenzaw il-ħajja tagħhom direttament. 
Permezz tal-inklużjoni ta’ ilħna importanti - imma li ħafna drabi 
ma jinstemgħux - fiċ-CHOGM, il-Forum tan-Nies jafferma il-valuri 
tal-Commonwealth tad-demokrazija, il-ġustizzja u l-governanza 
ċċentrata fuq iċ-ċittadin.

Mit-22 sal-24 ta’ Ġunju 2020, f’Kigali, id-delgati, kelliema u 
artisti ser jippromwovu metodu ġdid ta’ ħsieb biex jindirizzaw 
il-kwistjonijiet importanti tad-dinja kontemporanja. Kif nistgħu 
nibnu dinja iktar inklussiva permezz ta’ kollaborazzjoni u tiġdid 
tal-istituzzjonijiet tagħna biex ħadd ma jkun eskluż? Il-valuri tal-
imħabba, kompassjoni, ugwaljanza u ġustizzja huma ftit mill-
forzi l-iktar kostruttivi u ta’ benefiċċju li l-umanita’ tista’ toffri. Kif 
nistgħu nużaw dawn il-qawwiet biex intejbu il-futur komuni 
tagħna u fl-istess waqt nħarsu l-pjaneta?

Id-diversità tal-parteċipanti, ġejjin mir-reġjuni kollha, hija 
riflessjoni tar-rikkezza u l-eteroġenità tal-Commonwealth 
innifsu. L-għan tat-tibdil ta’ strutturi u sistemi, attitudnijiet 
u perċezzjonijiet li qed ifixklu l-avvanz tas-soċjetajiet jitlob 
enerġija u ideat innovattivi. Għal din ir-raġuni, l-parteċipanti 
jridu jisfidaw lilhom infushom u lil xulxin u jinvolvu ruħhom 
b’dinamiżmu u kuraġġ.

Commonwealth People’s Forum

Għall-programm aġġornat 
u l-lista tal-kelliema u 
parteċipanti, ingħaqad fil-
konversazzjoni fuq Twitter u 
Facebook billi tuża #CWpeople

Irreġistra biex tipparteċipa 
permezz tas-sit tal-Fondazzjoni 
tal-Commonwealth: https://
commonwealthfoundation.
com/peoples-forum/

(ikompli minn paġna 7)

Is-Segretarju-Ġenerali Scotland qalet: 
“Bil-konnettività, l-innov-azzjoni u 
l-bidla, l-Commonwealth jiftaħ orizzonti 
għall-użu tat-talenti tan-nies ta’ kull età 
u trobbija.

www.facebook.com/
Voluntiera-MALTA
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Organizzazzjoni:  Għaqda Mużikali Sant’ Elena
Proġett:  Upgrading: Niprovdi spazju aħjar għall-

voluntiera u għall-attivitajiet
Fondi Mogħtija: €15,504

L-Għaqda Mużikali Sant’ Elena hi għaqda attiva fil-komunità 
u tikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-promulgazzjoni tal-arti 
u l-wirt kulturali Malti. Il-membri tal-għaqda huma kollha 

fuq bażi volontarja fejn iż-żgħażagħ huma l-aktar attivi. Il-
proġett ‘Upgrading our premises: providing better spaces for our 
volunteers and activities’ ma sarx biss għall-estetika, imma għas-
sigurtà hekk kif kien hemm il-bżonn ta’ tiswijiet u restawr. Dan 
ġie ċċertifikat ukoll mill-perit. Barra minn hekk, huma rranġaw 
is-sala ewlenija fil-każin, li f’dan l-ispazju titnissel il-kreattività, 
id-dedikazzjoni, u huwa wieħed mill-postijiet fejn isiru 
l-lezzjonijiet tal-istrumenti u l-ippjanar tal-attivitajiet. Għalhekk 
dan il-proġett kien wieħed sostenibbli għax indirizza l-elementi 
ambjentali, soċjali u ekonomiċi.

Il-proġett għen l-għaqda biex tkabbar il-ħiliet, isaħħaħ il-pożizzjoni 
tagħha bħala parti integrali mis-soċjetà ċivili u tippromovi aktar il-
kultura tal-volontarjat. Bl-attivitajiet promozzjonali u l-involviment 
ta’ diversi voluntiera, għaqdiet lokali, u l-inawgurazzjoni infusha, 
għen biex jiżdid il-valur u l-importanza tal-volontarjat fil-komunità. 
Għaldaqstant, permezz ta’ dan it-tiġdid l-għaqda tista’ tilqa’ fi 
ħdanha voluntiera ġodda biex ikunu nvoluti fl-attivitajiet li jiġu 
organizzati matul is-sena. Fost l-attivitajiet hemm t-tagħlim tal-

Proġetti fil-Komunità

Il-Faċċata tal-Każin tal-Banda Sant’Elena wara r-restawr li sar. 

ħiliet bażiċi u oħrajn aktar ibsin biex 
jikkontribwixxu fl-iżvilupp personali u 
soċjali tal-voluntiera. 

Dan il-proġett, li ġie mgħoti €15,504 u 
dam għaddej ħames xhur bejn Jannar 
u Mejju 2019, kien maqsum fi tliet 
fażijiet; il-preparazzjoni, ix-xogħolijiet, 
u l-inawgurazzjoni. L-attivitajiet tal-
proġett kollha ġew organizzati fil-binja 
tal-għaqda.

(ikompli fuq il-lemin)

www.instagram.com/
voluntieramalta/
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Il-proġett ENISIE (Enabling Network-based Innovation through 
Services and Institutional Engagement) huwa parti mill-

programm ta’ kooperazzjoni Interreg Italja-Malta li jgħaqqad lil 
Sqallija u Malta. Dan il-proġett kien maħsub biex jinkoraġġixxi 
l-kollaborazzjoni u l-iżvilupp ta’ realtajiet innovattivi taż-żewġ 
gżejjer. L-imsieħba fil-proġett jinkludu żewġ entitajiet minn 
Malta; Il-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju u l-Malta Enterprise 
u żewġ entitajiet minn Sqallija; Tree s.r.l u Impact Hub.

Waqt l-avveniment tal-għeluq li sar fis-6 ta’ Marzu 2020, il-
partijiet interessati ħadu sehem fl-‘Unleashing Social Innovation 
through a Favourable Ecosystem’ - An Animation Session li saret 
fil-Malta Innovation Hub, Malta Life Sciences Park.

L-Onor. Alex Agius Saliba Membru tal-Parlament Ewropew flimkien 
mal-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi s-Segretarju Parlamentari għall-
Fondi Ewropej u l-Onor. Clifton Grima Segretarju Parlamentari 
għaż-Żgħażagħ, l-Isport u s-Settur Volontarju kienu preżenti u 
taw il-kontribut tagħhom f’din il-laqgħa.

Matul l-avveniment, dawk li jfasslu l-politika, ir-rappreżentanti 
tas-settur privat u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet Ewropej 
setgħu jiddiskutu politika u strumenti ta’ finanzjament, 
opportunitajiet ta’ internazzjonalizzazzjoni u inizjattivi konkreti 
oħra biex jappoġġjaw individwi u organizzazzjonijiet li jixtiequ 
jimplimentaw proġetti ta’ innovazzjoni soċjali.


