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F’DIN L-EDIZZJONI
Paġna 01
Messaġġ minn Dr Noel Camilleri Chairman, MCVS

Paġna 02 – Paġna 10
Il-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju matul ilPandemija tal-Corona Virus:
• Ediżżjoni Speċjali ta’ Żomm Kuntatt;
• MCVS tniedi 24/7 Helpline;
• MCVS fuq il-programm ta’ TVM, ‘Ras imb Ras’;
• Il-Jum Internazzjonali tal-Volontarjat: Dr Clifton Grima u
repreżentanti mill-MCVS iżuru s-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar
ta’ Malta;
• Jitnehdi l-Fond ta’ Emerġenza b’appoġġ għas-Settur
Volontarju;
• MCVS tnehdi serje ta’ laqgħat online;
• Il-Prim Ministru Dr Robert Abela, Dr Clifton Grima u
rappreżentanti mill-MCVS jżuru lis-St John’s Ambulance;
• Dr Edward Scicluna jħabbar il-fond ta’ €3,000,000 għalliSkema ta’ Assistenza Operattiva;
• MCVS tippubblika l-Linji Gwida lil Organizzazzjonijiet
Volontarji fir-rigward il-COVID-19;
• MCVS tnehdi s-sensiela ta’ laqgħat dwar l-Iskema ta’
Għajnuna Operattiva għall-Organizzazzjonijiet Volontarji;
• Vitalità mal-Volontarjat: Produzzjoni televiżiva mill-MCVS

F

’edizzjoni preċedenti ta’ ‘Żomm Kuntatt’ kont ktibt li l-Kunsill
huwa determinat li jkun aktar viċin is-Settur billi jkun aktar
preżenti f’ħidmietu ħalli flimkien naraw li din l-ħidma tkun
waħda aktar effiċenti u utili mingħajr ma jkun hemm ħela ta’
riżorsi u fondi.
F’dawn iż-żminijiet eċċezzjonali li qiegħed jiffaċċja pajjiżna u
anke d-dinja, xi wħud minnkom qegħdin tagħtu support kbir
lill-awtoritajiet tas-Saħħa bħal Malta Health Network u oħrajn, billi
timpenjaw rwieħkom b’għadd ġmielu ta’ volontiera. Hemm oħrajn
li minħabba r-regolamenti maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa,
kellhom jieqfu kompletament mill-ħidma tagħhom. Dan fisser telf
finanzjarju imma aktar importanti minn hekk waqfien tal-ħidma
volontarja fil-komunitajiet minn fejn joperaw. Din hija daqqa kbira
għas-Settur li iżda m’għandhiex taqtalna qalbna għaliex nafu li
dan il-perjodu hekk diffiċili ser jiġi megħlub u s-Settur jerġa’ jkompli
fejn ħalla. Madanakollu, hemm bżonn sostenn mill-Gvern u fil-fatt
il-Kunsill diġa għamel ir-rappreżentazzjonijiet tiegħu mall-Prim
Ministru ħalli jingħata sostenn xieraq lis-settur, liema sostenn filfatt ingħata permezz ta’ żewġ fondi ta’ emerġenza bla preċedenza.
Mingħajr is-Settur tal-Volontarjat, li huwa t-tielet pilastru fis-Soċjetà
tagħna, pajjiżna jkun tilef qafas importanti fit-tessut soċjali tiegħu.
Bħala Kunsill ried jibqa’ viċin u għal dan il-għan waqqaf hotline
bin-numru 7948 1120 u online help desk http://support.
maltacvs.org/support/login sabiex intom tkellmuna u tgħidulna
x’inhi s-sitwazzjoni reali tagħkom. Barra minnhekk il-Kunsill
flimkien mas-CEO u l-istaff tiegħu ser ikomplu jikkomunikaw
magħkom ħalli aktar minn qatt qabel u speċjalment f’dawn
iż-żminijiet diffiċli fejn ħafna minnkom tinsabu impenjati aktar
mingħajr waqfien, fil-waqt li oħrajn kwazi weqfin f’kollox, jisma
mingħandkom u jara kif jista’ jkun ta’ sostenn għalikom kif dejjem
kien u kif ser jibqa’ bħala l-organu uniku li jirrapreżentakom.

Segwi u għamel kuntatt magħna:
tel: 2248 1110
www.maltacvs.org
https://volunteers.mt
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24/7 sabiex tkompli tassisti l-organizzazzjonijiet volontarji u
l-pubbliku ġenerali.
2 u 3 ta’ April

Il-Kunsill Malta għas-Settur Volontarju

…isaħħaħ l-iskop, l-għan u d-dikjarazzjoni talmissjoni tiegħu billi jkompli jipprovdi appoġġ,
għajnuna u servizzi matul il-Pandemija COVID-19.

F

id-dawl tas-Sitwazzjoni Nazzjonali tal-Pandemija tal-Corona
Virus li laqtet lil Malta fil-jiem bikrija ta’ Marzu, il-Kunsill Malti
għas-Settur Volontarju kien pront biex jasal għall-għajnuna
tal-organizzazzjonijiet Volontarji varji f’Malta u f’Għawdex.
26 ta’ Marzu
Ftit jiem mil-ħruġ tal-avviżi legali mill-Gvern, l-MCVS ippubblikat
edizzjoni speċjali tal-fuljett tagħha ‘Żomm Kuntatt’ fejn tat
l-aħħar informazjoni rilevanti lis-Settur tal-Organizzazzjoni
Volontarja kif ukoll informazzjoni ġenerali oħra. Fl-istess ħin,
l-MCVS bdiet tippubblika fuq il-paġna ta’ Facebook tagħha
diversi twissijiet immirati biex jassistu, jinfurmaw u jiggwidaw
l-għaqdiet volontarji f’dawn iż-żminijiet straordinarji u diffiċli.

Il-Kunsill Malti għas-Settur
Volontarju kien pront biex
jasal għall-għajnuna talorganizzazzjonijiet Volontarji
varji f’Malta u f’Għawdex.

L-MCVS ħa wkoll l-inizjattiva li jippubblika avviżi fuq
Facebook maħruġa minn diversi entitajiet tal-Gvern u minn
organizzazzjonijiet volontarji oħra li jipprovdu informazzjoni, li
jfittxu assistenza jew promozzjoni ta’ avvenimenti online.
Inizjattiva oħra mill-MCVS kienet it-tnehdija ta’ Helpline

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

L-MCVS tappella lill-awtoritajiet biex jipprovdu fond ta’
emerġenza għall-organizzazzjonijiet volontarji għaliex it-talba
għas-servizzi tagħhom żdiedet u l-finanzi bdew jinxfu. Biex
tkompli tiċċara din is-sitwazzjoni l-MCVS organizzat sondaġġ
bl-intenzjoni li tiġbor data essenzjali dwar is-Settur Volontarju
f’Malta u f’Għawdex u b’hekk jagħtu lill-MCVS stampa aktar ċara
tas-sitwazzjoni bil-għan li joħorġu b’soluzzjonijiet, b’appoġġ
għall-istess settur. L-MCVS imbagħad indirizza dawn ilkwistjonijiet mal-Gvern f’isem is-settur kif iddikjarat fl-Strateġija
Nazzjonali għall-Volontarjat 2020 - 2025.
8 ta’ April
L-MCVS waqqaf sistema ta’ Help Desk li tinstab fuq is-sit
elettroniku tagħha li kienet kapaċi tilħaq u tgħin lillorganizzazzjonijiet volontarji waqt dawn iż-żminijiet ta’ sfida. Din
kienet għodda diġitali effettiva użata mill-uffiċjali tal-MCVS biex
joffru servizz eċċellenti lill-klijenti tagħhom anke waqt li kienu
qegħdin jaħdmu minn djarhom f’dawn iż-żminijiet ta’ sfida.
13 ta’ April
Ir-rappreżentat tal-MCVS is-Sur Robert Farrugia, Membru talKunsill, ġie intervistat fuq TVM fil-programm “Ras imb Ras” dwar
is-Settur Volontarju matul il-Pandemija tal-Corona Virus.

(ikompli f’paġna 4)

www.maltacvs.org

http://volontarjat.org/
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(ikompli minn paġna 3)

20 ta’ April, Jum Internazzjonali tal-Volontarjat
Biex jiġi ċċelebrat “il-Jum Internazzjonali tal-Volontarjat”
Dr Clifton Grima, Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ,
l-Isport u l-Organizzazzjonijiet tal-Volontarjat u rappreżentanti
tal-MCVS żaru s-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar. Waqt din iż-żjara,
Dr Grima qal li għandna nkunu kuraġġużi, noqogħdu attenti
għall-pariri u r-rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa
u nutilizzaw is-servizzi utli li qed jiġu offruti. Żied jgħid li dawn
l-organizzazzjonijiet volontarji qed jagħtu eżempju ċar ta’ kif
għandu jkun maqgħud l-pajjiż kollu f’dan il-mument ta’ sfida.
“Minn qiegħ qalbi, u f’isem il-Maltin u Għawdxin, nixtieq
nieħu din l-okkażżjoni biex nirringrazzja lil kulħadd,
l-organizzazzjonijiet volontarji kif ukoll voluntiera individwali
għall-kontribuzzjoni tagħhom f’dawn iċ-ċirkostanzi diffiċli u

ta’ prova. Huwa f’dawn iż-żminijiet li l-għaqda u l-ġenerożità
nazzjonali tagħna l-Maltin jispikkaw” żied jgħid Dr Grima.
Biex tfakkar aktar il- “Jum Internazzjonali tal-Volontarjat”
u biex turi l-appoġġ u l-apprezzament tagħha lejn
l-Organizzazzjonijiet Volontarji f’Malta u Għawdex, l-MCVS
bdiet tippubblika fil-paġni tagħha ta’ Facebook u Instagram
sensiela ta’ posters li jġibu kwotazzjonijiet minn personalitajiet
magħrufa dwar il-voluntiera u l-volontarjat b’mod ġenerali. Ma’
dan kollu l-MCVS nihdiet Skema għall-‘Inizjattivi Żgħar (SIS),
Proġetti għall-Organizzazzjonijiet Volontarji (VOPS), il-Ħaddiem
Volontarju taż-Żgħażagħ (YVW) kif ukoll il-promozzjoni
u t-tnedija ta’ Fond għas-Soċjetà Ċivili (QSK) u Skema ta’
Assistenza Operattiva (OAS).
8 ta’ Mejju
Ġie mniehdi l-Fond ta’ Emerġenza b’appoġġ għas-Settur
Volontarju. L-iskop ewlieni ta’ dan il-fond kien li jgħin lillOrganizzazzjonijiet Volontarji f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza
li nħolqot direttament minħabba l-pandemija tal-COVID-19.
Il-budget beda bl-allokazzjoni ta’€125,000.00 iżda jista’ jiżdied

(ikompli f’paġna 6)

www.facebook.com/MaltaCouncilVoluntarySector
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“Huwa f’dawn iż-żminijiet li
l-għaqda u l-ġenerożità nazzjonali
tagħna l-Maltin jispikkaw.”

www.instagram.com/mcvs_malta/
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(ikompli minn paġna 5)

skont l-appoġġ minn partijiet terzi. It-talbiet taħt dan il-Fond
ma jistgħux jaqbżu l-ammont ta’ €5,000.
Dan il-fond jaqa’ taħt il-Kunsill Malti għas-Settur
Volontarju(MCVS) bl-appoġġ tas-Segretarju Parlamentari
għaż-Żgħażagħ, Sport u Organizzazzjonijiet Volontarji. Biex
tikkumplimenta dan l-avveniment, l-MCVS ħarġet tagħrif ‘Fond
ta’ Emerġenza għall-Organizzazzjonijiet Volontarji għal waqt
il-COVID-19” li fiha tenfasizza l-iskop u l-għanijiet ewlenin
relatati ma’ dan il-fond. Dan it-tagħrif, kif ukoll animazzjoni
tal-pubblikazzjoni tagħha kienu wkoll ippubblikati fuq il-paġna
tal-Facebook kif ukoll fuq il-website tal-MCVS.
20 ta’ Mejju
L-MCVS beda jorganizza serje ta’ laqgħat online mal-Organizzazzjonijiet tas-setturi varji tal-Volontarjat biex b’hekk jiddiskutu
u ifehmu s-sitwazzjoni tagħhom matul il-pandemija COVID-19.
L-organizzazzjonijiet volontarji li ipparteċipaw f’dawn il-laqgħat
kienu mis-setturi li ġejjin: Soċjali u Umanitarji, Ambjentali, Saħħa,
Organizzazzjonijiet Volontarji Għawdxin, Benesseri tal-Annimali,
Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ, l-Arti u l-Kultura, id-Diżabilità, u l-Isport.
2 ta’ Ġunju
Il-Prim Ministru Dr Robert Abela, Dr Clifton Grima, Segretarju
Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Organizzazzjonijiet
Volontarji, Dr Noel Camilleri, Chairperson MCVS, u s-Sur Mauro
Pace Parascandalo, il-Kap Eżekuttiv tal-MCVS żaru u tkellmu
mal-membri tas-St John Rescue Corps fil-kwartieri ġenerali
tagħhom li jinstabu fil-Fortizza tal-Madliena.

Il-membri kollha u t-tmexxija ta’ din l-organizzazzjoni huma
voluntiera li ħafna drabi jintalbu jgħinu f’diversi operazzjonijiet
f’pajjiżna u huma meħtieġa b’mod okkażjonali biex jassistu
l-awtoritajiet f’avvenimenti ta’ laqgħat tal-massa.
Dr Clifton Grima rringrazzja lill-voluntiera tas-St John Rescue
Corps għax-xogħol indispensabbli li jwettqu. Huwa tenna
l-impenn personali tiegħu kif ukoll dak tal-Gvern biex b’mod
sħiħ jikkollaboraw mal-Kunsill ta’ Malta għas-Settur Volontarju,
settur li huwa enfasizza huwa kkunsidrat li huwa parti essenzjali
ħafna mis-soċjetà tagħna.
8 ta’ Ġunju
Qabel il-ftuħ mill-ġdid tal-uffiċċji tagħha, l- MCVS ħarġet avviż
għall-Organizzazzjonijiet Volontarji u l-pubbliku inġenerali
rigward il-passi li wieħed irid isegwi sabiex iżur dan l-uffiċju.
Fin-nuqqas li wieħed jagħmel dan se jiġi miċħud id-dħul.
(ikompli f’paġna 8)

https://volunteers.mt
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11ta’ Ġunju
Dr Edward Scicluna, l-Ministru tal-Finanzi, ħabbar li fond
ta’ €3,000,000 ġie allokat biex jgħin lill-Organizzazzjonijiet
tal-Volontarjat biex jikkumpensaw għat-telf sostnut waqt ilPandemija tal-COVID-19. Dawn il-fondi se jiġu amministrati
mill-Kunsill għas-Settur Volontarju. Preżenti wkoll għal din
l-attività kien hemm Dr Clifton Grima, Segretarju Parlamentari
għaż-Żgħażagħ, Sport u Organizzazzjonijiet Volontarji u Dr Noel
Camilleri, Chairperson MCVS.
Dr Clifton Grima qal li dan kien l-ikbar investiment li qatt sar
fil-qasam tal-volontarjat. Huwa rrimarka li dawn il-flus se jgħinu
jevitaw li l-ħaddiema jitkeċċew mix-xogħol tagħhom.

Organizzazzjonijiet Volontarji f’dak li għandu x’jaqsam massitwazzjoni preżenti tal-COVID-19.
Dawn il-linji gwida, li kienu approvati mill-Awtorità tas-Saħħa
Pubblika kienu maħsuba biex jiggwidaw l-Organizzazzjonijiet
Volontarji biex jerġgħu lura għan normal fl-operazzjoni
tagħhom b’mod sigur.
24 ta’ Ġunju
Tnehdiet is-sensiela ta’ laqgħat ta’ informazzjoni dwar l-Iskema
ta’ Għajnuna Operattiva għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.
Dawn il-laqgħat, li kellhom konkorrenza ġmiela, saru b’kollaborazzjoni mas-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ,
l-Isport u Organizzazzjonijiet tal-Volontarjat.
L-udjenza ġiet indirizzata mill-Onor. Dr Clifton
Grima, Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ,
l-Isport u Organizzazzjonijiet tal-Volontarjat, Dr
Noel Camilleri, Chairperson MCVS, is-Sur Ryan
Borg, Kap tas-Segretarjat PSYSVO u s-Sur Mauro
PaceParascandalo, il-Kap Eżekuttiv tal-MCVS.

15 ta’ Ġunju
Ġew ippubblikati online fuq il-websajt tal-MCVS u
l-paġna ta’ Facebook rispettivament il-Linji Gwida għall-

www.facebook.com/Voluntiera-MALTA
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www.instagram.com/voluntieramalta/
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27 ta’ Ġunju
Il-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju beda jaħdem fuq
il-programm ‘Vitalità mal-Volontarjat’ fuq l-istazzjon nazzjonali
TVM. Din is-serje ta’ programmi informattivi se jiġu mxandra kull
nhar ta’ Tnejn u Ġimgħa wara l-aħbarijiet tas-18:00. Matul-is 26
programm, l-MCVS se jkun qed iżur uħud mill-organizzazzjonijiet
volontarji madwar Malta u Għawdex sabiex jagħti nformazzjoni
informattiva u edukattiva li tkun ta’ benefiċċju lit-telespettaturi.
Minbarra li tħares lejn ix-xogħol volontarju li dawn l-organizzazzjonijiet qed jagħmlu għall-ġid tal-komunità, huma se juru
wkoll xi metodi sempliċi li dak li jkun jista’ jagħmel meta jsib
ruħu f’xi sitwazzjonijiet partikolari.

Permezz ta’ dawn il-programmi aħna se naraw kif dawn l-organizzazzjonijiet volontarji qed jagħmlu xogħol effettivi u siewi
fis-soċjetà Maltija fid-diversi oqsma tal-ħajja bħal dik Soċjali u
Umanitarji, Ambjentali, Saħħa, Organizzazzjonijiet Volontarji
Għawdxin, Benesseri tal-Annimali, Edukazzjoni u Żgħażagħ, Arti
u Kultura, Diżabilità, u l-Isport. Għalhekk qegħdin nitkellmu fuq
dawn l-oqsma varji tal-ħajja li huma utli għall-vitalità tagħna.
Il-programm huwa ppreżentat mis-Sinjura Laura Cunningham
bi produzzjoni tas-Sur Robert Farrugia, u bil-kitba u assistenza
tas-Sur Glen Chircop.

Il-programmi kollha ta’ ‘Vitalità mal-Volontarjat’ qed
jerġu jiġu ripettuti fuq:
www.tvm.com.mt/mt/tvmi/programmes/vitalita/
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