RAPPORT ANNWALI 2009

RAPPORT ANNWALI 2009

1

Uffiċcju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji
© Drittijiet kollha miżmuma 2010, Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji
Pubblikat mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji
Block C
Beltissebh
Floriana FRN 1700
Malta
Tel: + 356 2568 7261
Fax: + 356 2568 7265
Email: vo@gov.mt
www.voluntaryorganisations.gov.mt
Disinn u Stampar: Dormax Press
2

Werrej
1. Ħarsa Ġenerali mill-Kummissarju

5

2. Introduzzjoni

10

3. L-Uffiċċju tal-Kummissarju
Riżorsi Umani
Konferenzi
Żvillup ta’ l-iStaff
Uffiċċini

11
11
12
13
13

4. Servizzi
Iskrizzjoni
Għajnuna Ġenerali
Medjazzjoni

14
14
15
16

5. Sorveljar tas-Settur
Ġenerali
Investigazzjonijiet u Ħasil ta’ Flus
Ġbir Pubbliku
Il-Midja
Regolamenti dwar ir-Rapport Annwali u Rendikonti Annwali

17
17
17
17
18
18

6. Riċerka
Iż-Żghażagħ fis-Settur tal-Volontarjat
Riċerka dwar it-Tielet Eta’

19
19
20

7. Informazzjoni u Relazzjonijiet Pubbliċi
Intervisti u Dehriet Pubbliċi
Il-Midja
Direttorju
Sit ta’ l-internet
Ċirkularijiet

21
21
22
22
22
23

8. Rapport Finanzjarju
Baġit 2009

25
25
3

9. Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat
Il-Ħatra tal-Kunsill
Rwoli Distinti

26
27
27

10. Il-Fond għall-Organizzazzjonijiet Volontarji

28

Rapport miIl-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat					
11. Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat
Settur volontarju attiv ħafna
Viżjoni Strateġika
Għarfien
Fond għall-Organizzazzjonijiet Volontarji
Taħriġ u Amministrazzjoni
Sena 2011 - ‘Sena Ewropea għall-Attivitajiet Volontarji li
jippromwovu Ċittadinanza Attiva’
Konklużjoni

29
30
30
31
31
32
32
33
33

Anness A
Laqgħat tal-Kummissarju

34

Anness B
Mistoqsijiet Parlamentari

37

Attivitajiet minn Għaqdiet Volontarji iskritti							

41

4

1. Ħarsa Ġenerali
Mill-Kummissarju

Prof. Kenneth Wain Kummissarju

jolqot lil dak is-settur;” (Artiklu 10.1 (b))

L-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji
(VOA) ġie fis-seħħ bl-iskop li jirregola u jagħti
appoġġ lis-settur tal-volontarjat, jagħti status
legali lill-organizzazzjonijiet volontarji u
jikkontribwixxi biex issaħħaħom. Permezz ta’
dan l-Att inħatar il-Kunsill Malti għas-Settur talVolontarjat (il-Kunsill) li jikkollabora mal-Gvern
dwar il-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw
is-settur b’mod sħiħ, kif ukoll jamministra
il-Fond għall-Organizzazzjonijiet Volontarji
(VOF). F’din il-liġi hemm ukoll definizzjoni
ċara ta’ x’inhuma r-rwol, id-dmirijiet u
s-setgħat tal-Kummissarju. Fost dawn hemm
ir-responsabbilta’ li l-Kummissarju jippreżenta
“deskrizzjoni ġenerali taċ-ċirkostanzi fis-settur
tal-volontarjat f’Malta u kull żvilupp li seta’

Dan huwa it-tieni rapport annwali ippubblikat
mill-Uffiċju
tal-Kummissarju
għallOrganizzazzjonijiet Volontarji (CVO) hekk
kif meħtieġ mill-VOA. Ta’ min jgħid li dan irrapport jirrigwarda sena li, f’bosta aspetti,
kienet aktar diffiċli mill-ewwel waħda. L-2008,
kienet l-ewwel sena tiegħi bħala Kummissarju,
u l-għan ewlieni kien li jiġu maħluqa l-istrutturi
li kelli bżonn biex inwettaq id-dmirijiet tiegħi
kif elenkati fil-VOA. Dawn, b’mod ġenerali,
jinqasmu fi tnejn: dawk li huma marbuta
mar-rwol tiegħi li nirregola u nissorvelja issettur volontarju (kemm dawk reġistrati kif
ukoll dawk mhux reġistrati), u dawk marbuta
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mal-obligazzjoni ġenerali li ngħin lis-settur
jissaħħaħ u jsir aktar effiċjenti permezz ta’
taħriġ u tkabbir ta’ abbiltajiet.

tal-ġbir pubbliku, kif ukoll it-tkabbir filbenefiċċji mogħtija lill-organizzazzjonijiet
volontarji, li nħajjar lill-Gvern u l-entitajiet
tiegħu jikkollaboraw u jagħtu appoġġ l-isforzi
tiegħi bħala Kummissarju f’dawn l-oqsma.
F’dan ir-rapport annwali hawn ukoll rapporti
dwar progress li sar dwar dawn l-għanijiet
matul is-sena 2009.

L-2009 kellha tkun sena li fiha ir-rwol tiegħi
kellu jiġi msaħħaħ l-aktar fit-tieni parti taxxogħolijiet msemmija, wara tal-ħatra talKunsill, li seħħet tard fl-2008. Is-sena 2009
kienet l-ewwel sena sħiħa tal-ħidma tal-Kunsill
u rapport dwar ix-xogħol imwettaq jinstab
f’dan ir-rapport (paġni 26 u 29). Madankollu,
ta’ min jgħid li fil-bidu inħolqot frustrazzjoni
marbuta mal-mandat tagħna biex noħolqu
programm għall-avvanz tas-settur volontarju
minħabba li ma konniex f’pożizzjoni, minkejja
l-appoġġ mill-Ministeru għall-Politika Soċjali, li
jkollna l-flus li l-Kunsill kien jeħtieġ biex jattiva
l-VOF mill-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u
l-Investiment. Il-fatt li l-Fond ma setax jintuża
fl-2009 minħabba li ma kienx hemm flus fih,
illimita l-abbilta’ tal-Kunsill li jieħu azzjoni
f’dawn l-oqsma importanti. Għaldaqstant,
prijorita’ ewlenija għas-sena 2010 hija li din ilkwistjoni tiġi riżolta.

B’mod ġenerali, ta’ min jgħid li matul l-2009,
rajna bosta affarijiet pożittivi.
Minkejja
d-diffikultajiet li se nsemmi, in-numru totali ta’
organizzazzjonijiet volontarji reġistrati kiber
b’mod sostanzjali matul is-sena u riesaq lejn
l-400. Dan jixhed li l-messaġġ ta’ kemm hi
importanti r-reġistrazzjoni u l-informazzjoni
ġenerali dwar il-VOA, wasal għand il-pubbliku
u għand is-settur volontarju b’suċċess. Huwa
maħsub li fl-2010, se nkunu f’pożizzjoni li
nilqgħu l-isfida li jmiss li hi l-ipproċessar
tat-tiġdid annwali ta’ organizzazzjonijiet
volontarji reġistrati. Ix-xogħol meħtieġ minnaħa legali u konsultattiva f’dan ir-rigward
intemm lejn l-aħħar tas-sena 2009 u se jkun
attivat matul l-2010 permezz ta’ leġiżlazzjoni
sussidjarja. Matul din is-sena kompliet titjieb
il-kollaborazzjoni mal-pulizija dwar l-infurzar
tal-liġijiet, biex b’hekk, bħala Kummissarju,
jien ninsab f’pożizzjoni aħjar fejn nara stampa
sħiħa tas-sitwazzjoni fejn jidħol ġbir pubbliku
u b’hekk inkun nista’ niġbed l-attenzjoni talpulizija fejn organizzazzjonijiet mhux reġistrati
jiksru dawn il-liġijiet.

Fil-“messaġġ” tiegħi tar-Rapport Annwali tassena l-oħra (2008) inkludejt il-prijoritajiet
tiegħi bħala l-ewwel Kummissarju. L-ewwel
prijorita’ kienet li nwaqqaf struttura operattiva
permezz ta’ riżorsi umani u oħrajn meħtieġa
biex inwettaq il-mandat mogħti lili hekk
kif elenkat fil-VOA. It-tieni kienet li noħloq
proċess ta’ iskrizzjoni għall-organizzazzjonijiet
volontarji (VOs). It-tielet prijorita’ kienet li
naħtar il-mekkaniżmi meħtieġa biex jassistu
lill-Kummissarju fil-qadi ta’ dmirijietu hekk kif
identifikati mill-VOA. Dawn il-mekkaniżmi, li
jinkludu l-Bord tal-Appelli u b’mod speċjali ilPenil tal-Medjaturi, kellhom jistennew il-ħatra
tal-Kunsill. Fir-rapport tas-sena l-oħra għedt
li l-proċess tal-ħatra tagħhom kien ‘fi stat
avvanzat’. Il-proċess issa huwa lest iżda s’issa
ma nġieb l-ebda każ quddiemhom.

Flimkien mal-Kunsill, kelli ħafna laqgħat ma’
rappreżentanti ta’ dipartimenti tal-Gvern
fejn ġiet esplorata l-possibilta’ li jkun estiż
il-pakkett ta’ benefiċċji li jgawdu minnhom
l-organizzazzjonijiet reġistrati. L-għanijiet
prinċipali wara dawn il-laqgħat kienu li nħaffu
l-piżijiet finanzjarji tal-organizzazzjonijiet
volontarji biex b’hekk ikunu jistgħu jużaw ilflus b’mod marbut direttament mal-attivitajiet
u l-iskopijiet tagħhom, u biex inħeġġu
organizzazzjonijiet li mhumhiex reġistrati,
biex jirreġistraw mal-Kummissarju. Tajjeb li
nfakkar li r-reġistrazzjoni ta’ organizzazzjoni
mhix mandatorja bil-liġi (VOA). Iżda, tipprova
tħeġġeġ organizzazzjonijiet jirreġistraw billi
toffri għad-dispożizzjoni tagħhom benefiċċji
mill-istat jekk jirreġistraw. Fil-fatt, kif inhi l-liġi

L-isfidi l-oħra identifikati fil-messaġġ tassena l-oħra kienu: li jitkompla l-proċess fejn
ingħatat informazzjoni u tagħrif lill-pubbliku,
istituzzjonijiet governattivi u entitajiet dwar
il-VOA, u permezz t’hekk jitħeġġu aktar
organizzazzjonijiet biex jirreġistraw. Mira oħra
importanti kienet it-titjib fir-regolarizazzjoni
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bħalissa, ir-reġistrazzjoni mal-Kummissarju hija
meħtieġa biex jingħataw dawn il-benefiċċji,
u huwa importanti li jkun hekk. Madankollu,
f’każijiet partikolari, il-VOA tippermetti li
organizzazzjonijiet
mhux-iskritti
jgawdu
minn dawn il-benefiċċji permezz ta’ dispensa
Ministerjali li tingħata b’konsultazzjoni malKunsill. Matul l-2009, dan seħħ darbtejn.

organizzazzjonijiet biex jirreġistraw bilfors
mal-Kummissarju. Madankollu il-liġi tagħti
benefiċċji lil dawk l-organizzazzjonijiet li
huma iskritti. Fost dawn (Artiklu 4 (4)) jgħid li
organizzazzjoni iskritta tista’:
(a) tirċievi jew tkun il-benefiċjarja ta’ 		
għotjiet, sponsorships jew għajnuna
finanzjarja oħra mill-Gvern, minn entita’
kontrollata mill Gvern jew mill-Fond
għall-Organizzazzjonijiet Volontarji;
(b) tkun il-benefiċarja ta’ kull politika li 		
tappoġġa l-azzjoni volontarja skont ma
din il-politika tista’ tiġi żviluppata
mill-Gvern;
(c) tirċievi jew tkun il-benefiċjarja ta’ 		
eżenzjonijiet, privileġġi jew drittijiet oħra
skont xi liġi;
(d) tkun parti f’kuntratti u rabtiet oħra 		
kemm jekk tingħata kemm jekk ma 		
tingħatax rimunerazzjoni, biex tagħti 		
servizz bl-għan li jinkiseb l-iskop soċjali
tagħha wara talba li ssir mill-Gvern jew 		
minn xi entita’ kontrollata mill-Gvern.

Minkejja l-prinċipju li organizzazzjonijiet
jirreġistraw,
biex
jappoġġaw
liġi
li
tassigura, kemm hu possibli, it-trasparenza
u responsabbilta’ fis-settur, naturalment
l-organizzazzjonijiet jistaqsu x’se jieħdu huma
meta jħallsu € 40 tar-reġistrazzjoni. Min-naħa
l-oħra, mil-lenti tal-interess pubbliku, iġifieri
l-interess ta’ donaturi u dawk li jħallsu t-taxxi,
huwa importanti ħafna li l-organizzazzjonijiet
volontarji ikunu responsabbli b’mod pubbliku
fir-rigward ta’ kif jakkwistaw u jonfqu flushom
(b’mod speċjali fejn jirċievu benefiċċji millistat li jitħallsu mit-taxxi tal-poplu) kif ukoll li
l-istandard tal-operat tagħhom fit-twettiq ta’
l-attivitajiet tagħhom ikun wieħed għoli.
Artiklu 8 (2) tal-VOA jitlob minni, bħala
Kummissarju, li nissalvagwardja dak l-interess.
Il-ħolqien ta’ kultura ta’ responsabbilta’ u
kontabilita’ kif suppost fi ħdan is-settur
biż-żmien taħdem favur l-interess talorganizzazzjonijiet
volontarji
infushom.
Madankollu, huwa diffiċli li din it-tip ta’ kultura
tinkiseb, sakemm il-Gvern ma jikkomettix ruħu
u jagħti appoġġ sħiħ permezz ta’ azzjonijiet u
miżuri politiċi. B’dispjaċir ikolli ngħid li dan ma
seħħx fl-2009 iktar milli seħħ fl-2008. Għallkuntlarju, il-bosta ittri li ktibt u l-ilmenti verbali
li wassalt matul dawn is-sentejn, biex niġbed
l-attenzjoni tal-Gvern għall-kontenut ta’ Artiklu
4 tal-VOA kienu injorati b’mod ġenerali kemm
minn diversi ministeri kif ukoll mill-Uffiċċju talPrim Ministru innifsu li baqa’ b’mod konsistenti
jestendi l-benefiċċji lill-organizzazzjonjiet
volontarji mhux reġistrati, b’mod speċjali
dawk li jaqgħu taħt l-awtorita’ tal-Knisja, meta
dawn il-benefiċċji, skond il-VOA, għandhom
ikunu disponibbli biss għal organizzazzjonijiet
reġistrati.

Il-kwistjoni ma’ l-organizzazzjonijiet tal-Knisja
bdiet meta dawn ingħataw istruzzjonijiet
mingħand l-Awtoritajiet Ekkleżjastiċi fl-2008,
hekk kif beda l-proċess ta’ reġistrazzjoni, biex
dawn ma jirreġistrawx mal-Kummissarju.
F’Settembru 2009, ħadt l-inizjattiva li
norganizza laqgħa mal-awtoritajiet fl-uffiċċju
tal-Kurja, il-Furjana, bil-parteċipazzjoni talkonsulenti legali miż-żewġ naħat. B’riżultat
ta’ dan, il-konsulenti legali tiegħi ipproponew
emendi għal partijiet mil-liġi li dehru li l-aktar
li inkwetaw lill- awtoritajiet u ippreżentawhom
għall-kunsiderazzjoni tagħhom. Dawn kienu:
(1) li tassigura li l-Istituti tal-Ħajja Sagra, u
l-parroċċi fl-ibliet u fl-irħula ma jiġux 		
klassifikati bħala organizzazzjonijiet 		
volontarji għall-għanijiet tal-VOA, filwaqt
li xorta waħda jgawdu l-benefiċċji 		
kontemplati taħt l-istess Att (bħal per
eżempju l-eżenzjoni mill-ħtieġa li jiksbu
liċenzja biex jagħmlu ġbir pubbliku,
u jibbenefikaw minn fondi tal-Gvern
jew tal-Unjoni Ewropea) jew billi jutilizzaw
organizzazzjonijiet affiljati maħluqa 		
apposta biex jiġu reġistrati skont l-Att.

Biex inpoġġu l-kwistjoni f’perspettiva tajba,
niftakru dejjem li l-VOA ma ġġiegħelx
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(2) Li tagħraf li la l-Kummissarju u ebda
awtorita’ oħra ma jistgħu jindaħlu filmissjoni ta’ organizzazzjonijiet li 		
għandhom skopijiet reliġjużi,
(3) Li tagħraf li l-entitajiet ekkleżjastiċi
għandu jkollhom il-metodi u proċeduri
tagħhom kif isolvu tilwim, regolamenti 		
tagħhom dwar kif għandhom ikunu 		
immexxija, it-tip ta’ attivitajiet li jwettqu u
wkoll li jkollhom immunita’ mill-		
investigazzjoni mill-uffiċċju
tal-Kummissarju.

b’dawn l-azzjonijiet qed jinqasam is-settur talvolontarjat f’kategoriji differenti ibbażati fuq
privileġġi. Parti li tinkludi l-organizzazzjonijiet
volontarji kollha iskritti mal-Kummissarju
li permezz t’hekk jikkwalifikaw għal
benefiċċji mill-istat. Parti oħra li tinkludi
organizzazzjonijiet li mhumhiex iskritti u
għalhekk ma jirċevux dawn il-benefiċċji u
parti oħra minn organizzazzjonijiet tal-Knisja
li mhumhiex iskritti iżda jgawdu l-istess
benefiċċji bħal dawk iskritti skont il-VOA. Din
is-sitwazzjoni ma tistax tibqa’ hekk fl-2010.

Madankollu l-awtoritajiet tal-Knisja, jidher
li ma kienux kuntenti b’dawn l-emendi u
kellhom talbiet oħra. In-negozjati tkomplew
direttament mal-Gvern fejn la jien u lanqas ilKunsill ma kellna sehem. Wara ħafna insistenza,
f’Mejju 2009, jien u ċ-Chairperson tal-Kunsill
ingħatajna sommarju tad-diskussjonijiet li
saru mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u saritilna
wegħda li l-kwistjoni se tirrisolva ruħha
b’mod imminenti. Fi ftit kliem, l-Awtoritajiet
iridu li l-organizzazzjonijiet tal-Knisja jiġu
eżentati milli jirreġistraw mal-Kummisarju u
mill-iskrutinju tiegħu, bla ma jitilfu d-dritt li
jibbenefikaw minn għajnuna u fondi mill-iStat.
Sa l-aħħar tas-sena, dwar dan kien għadu ma
nstema’ xejn.

It-tħassib
ewlieni ieħor li kelli matul
l-2009
kienet il-Malta Community Chest
Fund (MCCF). Għall-bidu tas-sena, il-Bord talAmministrazzjoni tal-MCCF għamel talba għal
informazzjoni dwar il-possibilta’ li jirreġistraw
l-MCCF. Wara li ħadt parir mingħand ilkonsulenti legali, bgħatt ittra fejn infurmajt lillMCCF li b’xi emendi fl-istatut, tista tikkwalifika
biex
tirreġistra
bħala
organizzazzjoni
volontarja. Urejt ukoll ix-xewqa tiegħi li l-bord
jagħmel użu mill-erba’ snin disponibbli għal
dan l-iskop skont il-VOA, biex b’hekk, permezz
tal-eżempju tal-MCCF, jintbagħat messaġġ
qawwi lis-settur b’appoġġ kbir għal-liġi.
Madankollu, l-amministraturi tal-MCCF għażlu
li ma jirreġistrawx u komplew għaddejin
bil-kampanji aggressivi ta’ ġbir pubbliku blappoġġ tal-Gvern. Il-kwistjoni waslet fil-qofol
tagħha fl-Istrina 2009 li minn idejn il-Public
Broadcasting Services (PBS), li hija entita’ talGvern, għaddiet għand l-MCCF fejn anke
offriet koperazzjoni sħiħa lill-MCCF għal dan
l-avveniment.

Sadanittant bqajt ninsisti b’mod konsistenti
mal-Gvern li għandu jibqa’ josserva artiklu 4
tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji
sakemm tinstab soluzzjoni għal kwistjoni, biex
b’hekk, sa meta dan jiġri, l-organizzazzjonijiet
reġistrati biss ikunu benefiċarji tiegħu.
Madanakollu, risposta għal mistoqsija
parlamentari 12081, fejn kien hemm dettalji
dwar kif il-Gvern qassam l-għotjiet finanzjarji
matul is-sena 2009, uriet li madwar 30% talflus ingħataw lill-organizzazzjoni tal-Knisja
ewlenija li mhix iskritta filwaqt li madwar
12.5% tqassmu lil organizzazzjonijiet talKnisja oħrajn, li l-ebda waħda minnhom ma
hi iskritta mal-Kummissarju.
Dawn il-figuri
japplikaw biss għal għotjiet diretti. Minkejja
l-protesti tiegħi, bosta organizzazzjonijiet talKnisja mhux iskritti irċevew bosta benefiċċji
oħra mill-Gvern.

Minn dakinhar, il-bord ta x’jinftiehem li l-MCCF
għandha titqies bħala organizzazzjoni tal-iStat,
u għaldaqstant l-istatus tagħha jikkwalifika
għal benefiċċji mogħtija mill-iStat iżda b’dawn
iż-żewġ konsegwenzi: (1) li tkun soġġetta għal
Artiklu 4 tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet
volontarji li jistipula li l-benefiċjarji tal-fondi
allokati għall-organizzazzjonijiet volontarji
għandhom ikunu iskritti mal-Kummissarju;
(2) ifisser ukoll li organizzazzjoni tal-iStat li
ġabret fondi b’mod aggressiv matul l-2009,
bl-appoġġ ta’ riżorsi tal-Gvern, u taħt ilpatroċinju tal-President, qegħda tikkompeti
ma’ organizzazzjonijiet volontarji oħra fis-

L-inkwiet f’din il-kwistjoni huwa li fil-fatt
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settur għall-għoti ta’ benefiċċji tal-iStat,
donazzjonijiet mill-pubbliku u sponsorships.

talba għal eżenzjoni titqies każ b’każ, għaddiskrezzjoni tal-Ministru b’konsultazzjoni malKunsill.

Ta’ min jgħid li ż-żewġ konsegwenzi huma
ta’ tħassib. Aktar u aktar ta’ tħassib huwa
ir-rifjut tal-Bord tal-MCCF li jippublika illista tal-benefiċjarji tal-Istrina 2009, kif kien
isir fil-passat meta dan l-avveniment kien
organizzat u immexxi mill-PBS. Pubblikazzjoni
bħal din hija essenzjali għal skopijiet ta’
responsabbilta’ u akkontabilita’, iktar u iktar
meta l-organizzazzjoni in kwistjoni tiddikjara
lilha innifisha bħala organizzazzjoni tal-iStat.
Għalhekk f’dan ir-rigward għandu jkun hemm
iżjed insistenza fl-interess tal-pubbliku.

Is-sena 2011 ġiet identifikata mill-Unjoni
Ewropea bħala “is-Sena Ewropea għalAttivitajiet
volontarji
li
jippromwovu
ċittadinanza attiva”. Fil-fatt is-sena 2010 se tkun
sena ta’ preparazzjoni għal dan l-avveniment.
Il-Kunsill ġie rakkomandat mill-Gvern biex
iservi bħala l-ko-ordinatur nazzjonali. Bil-ħatra
tal-Kunsill permezz tal-VOA, il-Gvern, għamel
l-ewwel pass biex jippromwovi kultura ta’
“ċittadinanza attiva” fis-settur tal-volontarjat
billi għaraf l-irwol politiku ewlieni tas-settur fi
ħdan is-soċjeta’ ċivili. Id-dimensjoni politika
ta’ dan l-aspett ta’ azzjoni volontarja, iġifieri
bħala mezz ta’ parteċipazzjoni demokratika u
awtorizzazzjoni għaċ-ċittadini, ma tissemmiex
spiss bħala prijorita’ għas-settur f’Malta kif filfatt għandha tkun. Nittama, li l-approvazzjoni
tal-Unjoni Ewropea għan-nominazzjoni talKunsill tkun pass ‘il quddiem biex il-Kunsill
jingħata għarfien u appoġġ attiv mil-Gvern
bħala “forum għas-settur tal-volontarjat u bażi
li minnha tiġi żviluppata koperazzjoni bejn
organizzazzjonijiet volontarji u l-Gvern” (VOA
Artiklu 35 (1)), li sfortunatament, hija kwistjoni
li għadha ma ġietx fis-seħħ.

Din is-sitwazzjoni rigward l-għaqdiet tal-Knisja
u l-MCCF hija perikoluża għall-futur tas-settur
tal-volontarjat u għaldaqstant jinħtieġ li tinstab
soluzzjoni kemm jista’ jkun malajr. Il-messaġġ li
l-liġi tapplika għal xi organizzazzjonijiet filwaqt
li oħrajn huma ‘il fuq mil-liġi ilissen sensazzjoni
ta’ diskriminazzjoni inġusta fost dawk li fil-fatt
josservaw il-liġi. Dan joħloq diviżjoni fi ħdan issettur, loġikament jiskoraġixxi ir-reġistrazzjoni
mal-Kummissarju, u huwa kompletament
kontraproduttiv għal dak li huwa l-ispirtu u
l-għan tal-liġi li finalment huwa li jressaq lissettur volontarju lejn kultura ta’ trasparenza floperat tal-organizzazzjonijiet u responsabbilta’
b’rabta mal-finanzi tagħhom.
Fl-opinjoni
tiegħi, l-organizzazzjonijiet kollha li jirċievu
flus jew assistenza mill-iStat, iġifieri flus mittaxxi u fondi pubbliċi, f’kull forma, għandhom
jagħtu rendikont pubbliku. Għaldaqstant il-liġi
għandha tibqa’ kif inhi mingħajr eżenzjonijiet
ħlief dawk li diġa’ huma inklużi, fejn kull

Prof. Kenneth Wain PhD (London)
Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet
Volontarji
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2. Introduzzjoni
Il-missjoni tal-uffiċċju tal-Kummissarju hija li
jagħti appoġġ lis-settur volontarju b’kull mezz u
biex jiggarantixxi trasparenza u responsabbilta’
fix-xogħol tal-għaqdiet li jirreġistraw miegħu.
Fir-rigward tat-tieni funzjoni, il-Kummissarju
huwa l-awtorita’ regolatorja responsabbli missettur, bl-iskop ewlieni li jissorvelja u josserva
l-attivitajiet ta’ dawn l-organizzazzjonijiet kif
ukoll għandu d-dmir li jagħtihom appoġġ.

l-Organizzazzjonijiet Volontarji, fost il-pubbliku
u l-midja huwa importanti ħafna biex din illiġi tiġi salvagwardjata kif ukoll għall-iskop ta’
trasparenza. Din il-pubbliċita’ isservi wkoll biex
jitkabbar l-għarfien fost l-organizzazzjonijiet
volontarji li mhumhiex iskritti fir-rigward talbenefiċċji tal-iskrizzjoni.
Hekk kif mitlub mill-artiklu 7.1 (g) tal-Att
dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji, ilKummissarju investiga numru ta’ ilmenti li
saru dwar organizzazzjonijiet volontarji matul
l-2009. Uħud minn dawn ġew konklużi filwaqt
li oħrajn għadhom fil-proċess li jissolvew. Qrib
l-aħħar tas-sena, l-uffiċċju tal-Kummissarju
ħadem mill-qrib mal-Kunsill biex jissaħħaħ ilqafas ta’ sorveljar billi jinħoloq il-makkinarju
legali għas-sottomissjoni ta’ rapporti finanzjarji
annwali u rendikonti tal-organizzazzjonijiet
volontarji iskritti.

L-uffiċċju tal-Kummissarju diġa’ jipprovdi pariri
u direzzjoni lill-organizzazzjonijiet volontarji
fuq bosta kwistjonijiet u qed jaħseb biex ikabbar
dan is-servizz. L-organizzazzjonijiet jistgħu
jiżviluppaw u jagħtu kontribut sħiħ u effettiv
lis-settur jekk ikunu immexxija tajjeb, u jgawdu
mill-kunfidenza tal-isponsors tagħhom u talpubbliku. Din il-kunfidenza tiddependi l-aktar
mil-livell ta’ trasparenza u responsabbilta’, li
hija garantita permezz tal-funzjoni regolatorja
fix-xogħol tal-Kummissarju.

It-terminu “organizzazzjoni volontarja” kif
definit fil-liġi japplika għal organizzazzjonijiet
li huma indipendenti u awtonomi milliStat. Dan ifisser li ma jista’ jkun hemm ebda
involvement tal-Gvern fin-nominazzjoni,
ħatra, bdil jew tneħħija ta’ amministraturi.
It-terminu “organizzazzjoni volontarja” kif
spjegat fil-liġi japplika għal organizzazzjonijiet
li huma indipendenti u awtonomi milliStat. Dan ifisser li fin-nominazzjoni, ħatra,
bidla jew tneħħija tal-amministraturi ma
jistax ikun hemm involviment mill-Gvern.
Ma tistax lanqas tkun aġenzija pubblika jew
organizzazzjoni li tagħmel profit, dan minkejja
li jista’ jkollha attivita’ kummerċjali sakemm ilqliegħ kollu jiġi investit b’mod dirett biex iservi
l-iskop tal-organizzazzjoni. Il-liġi tagħti ċans
ta’ perjodu ta’ erba’ snin (li jagħlqu fl-aħħar tassena 2011) biex dawk l-organizzazzjonijiet li
għandhom involviment mill-gvern jemendaw
l-istatuti tagħhom biex jiġu rikonoxxuti bħala
organizzazzjoni volontarja.

L-ewwel pass li sar minn dan l-uffiċċju
biex jitwettqu dawn l-għanijiet kien fi Frar
2008 meta ġie maħluq reġistru pubbliku ta’
organizzazzjonijiet iskritti mal-Kummissarju.
Fl-2009 ġie varat sit tal-internet li fih hemm
ukoll reġistru online flimkien ma’ formoli
ta’ applikazzjoni u dokumenti marbuta
magħhom, kif ukoll it-test sħiħ tal-Liġi dwar
l-Organizzazzjonijiet Volontarji. B’rabta ma’ dan
saru wkoll diskussjonijiet mal-Pulizija u malAwtorita’ tax-Xandir biex l-osservanza tal-liġi talġbir pubbliku issir aktar stretta. Din il-kollaborazzjoni
tkompliet b’mod tajjeb ħafna fl-2009.
Matul l-2009 komplew l-isforzi biex tinħoloq
aktar kuxjenza pubblika u għarfien dwar
l-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji
kif ukoll biex jinħoloq database komprensiv
tal-organizzazzjonijiet
volontarji
f’Malta
u Għawdex. Ta’ min jgħid li l-ħolqien ta’
għarfien dwar il-kontenut tal-liġi dwar
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3. L-Uffiċċju
tal-Kummissarju

L-istaff fl-uffiċċju tal-Kummissarju

Riżorsi Umani

Dan l-uffiċċju bħalissa huwa kompost minn
dawn:

L-Uffiċċju tal-Kummissarju beda jiffunzjona
fis-sena 2008. Minn dakinhar il-ħidma ta’ dan
l-uffiċċju kibret b’mod li issa tinkludi l-iskrizzjoni
tal-organizzazzjonijiet volontarji, sorveljar
tal-midja u sorsi oħrajn, investigazzjonijiet,
komunikazzjoni u relazzjonijiet pubbliċi,
il-kumpilazzjoni ta’ informazzjoni, kif ukoll
appoġġ lill-organizzazzjonijiet volontarji.
Dawn il-funzjonijiet jagħtu kontribut siewi
minn għarfien akbar tas-settur sa tisħiħ u
ħidma biex l-organizzazzjonijiet iskritti jkunu
aktar effettivi, trasparenti u responsabbli. Fissena 2009, ir-responsabbilta’ tat-twettiq ta’ dan
ix-xogħol kienet fuq tliet uffiċċjali full-time,
fil-fatt kien hemm żieda ta’ persuna oħra ma’
dawk li kien hemm is-sena l-oħra li flimkien
jgħaqqdu l-istaff tal-uffiċċju tal-Kummissarju.

• Il-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet
Volontarji
• Uffiċċjal responsabbli mill-iskrizzjoni,
sorveljar u appoġġ
• Uffiċċjal responsabbli minn
informazzjoni u edukazzjoni
• Segretarja Eżekuttiva
Ms. Marika Farrugia hija l-aħħar żieda malistaff u ġiet impjegata fil-kariga ta’ Segretarja
Eżekuttiva
fl-Uffiċċju
tal-Kummissarju
f’Ġunju 2009 u tieħu ħsieb ukoll il-ħtiġijiet
tal-Kunsill. Madankollu il-ħin u l-volum ta’
xogħol tal-Kunsill li jikber b’mod kontinwu,
jirrikjedi li hemm bżonn ta’ uffiċjal ieħor għal
dan ix-xogħol. Lejn l-aħħar tal-2009, il-Kunsill
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beda jesplora l-possibilta’ li jingaġġa uffiċjal
possibilment sekondat mal-Kunsill mill-Gvern,
għas-sena 2010. Din il-ħtieġa saret aktar u aktar
urġenti minħabba l-fatt li l-Kunsill ġie nominat
mill-Gvern biex ikun il-ko-ordinatur nazzjonali
tal-attivitajiet marbuta mad-dikjarazzjoni talUnjoni Ewropea li s-sena 2011 se tkun is-Sena
Ewropea għall-Attivitajiet Volontarji.

għal impjegat/a fuq bażi full-time iktar tard
matul is-sena. Matul is-sajf tas-sena 2009, ġew
ingaġġati żewġ studenti li għenu fix-xogħol taluffiċċju li kien waqa’ b’lura minħabba nuqqas ta’
riżorsi. Madankollu dan ma solviex il-problema.
Il-Kummissarju qed jittama li fl-2010 jingaġġa
avukat fuq bażi part-time għax-xogħol legali
tal-uffiċċju filwaqt li jibqa’ juża is-servizzi ta’
Ganado & Associates, Advocates fuq bażi
konsultattiva. Il-Kummissarju se jibda wkoll ilproċess ta’ konsultazzjoni mal-Ministeru għallPolitika Soċjali biex jieħu responsabbilta’ sħiħa
tal-baġit tiegħu għas-sena 2011, hekk kif rikjest
mill-VOA. Dan, flimkien mad-dħul tar-rapporti
għat-tiġdid taċ-ċertifikati li se jibdew fl-2010 u
li jirrikjedu wkoll sottomissjoni ta’ rendikonti se
jfissru li jinħtieġu wkoll is-servizzi ta’ accountant.

Mal-wasla ta’ Ms Farrugia, ir-responsabbiltajiet
tas-Sur Sebastian Micallef bħala Uffiċċjal
responsabbli mill-iskrizzjoni, sorveljar u
appoġġ, issa huma iżjed iffukati fuq il-proċess
ta’ iskrizzjoni mal-Kummissarju, fuq ir-rapporti
ta’ tiġdid taċ-ċertifikati ta’ iskrizzjoni li huwa
maħsub li se jibdew fl-2010, kif ukoll dwar
investigazzjonijiet li l-Kummissarju huwa
mitlub jidħol fihom skont il-ħtieġa.
Ir-responsabbiltajiet tal-Uffiċjal responsabbli
mill-Informazzjoni u Edukazzjoni huma
mwettqa minn Ms. Sylvana Galea li fis-sena
2009 kienet responsabbli mill-ħolqien ta’ sit
elettroniku aġġornat b’informazzjoni dwar
l-attivitajiet
tal-uffiċċju
tal-Kummissarju,
kif ukoll responsabbli mill-manteniment u
l-aġġornament ta’ dan is-sit għaż-żmien li
ġej. Hija għandha wkoll ir-rwol ta’ uffiċjal tarrelazzjonijiet pubbliċi tal-Kummissarju kif ukoll
tgħin lill-Kummissarju jikkordina riċerka dwar
is-settur volontarju u anka fil-bini ta’ database
aġġornat.

Konferenzi

Konferenza: ‘Think Future, Volunteer Together’

Is-Sur Sebastian Micallef attenda żewġ
konferenzi bl-isem ‘Think Future, Volunteer
Together” li saru f’Marzu u f’Novembru 2009
fi Brussel.
L-għan ta’ dawn il-konferenzi
kien li tingħata promozzjoni lil volontarjat ta’
l-anzjani permezz ta’ skambji internazzjonali.
Il-parteċipanti
tkellmu
dwar
proġett
(Proġett ENEA li beda fl-2003) li jippromwovi
integrazzjoni fil-komunita’ kif ukoll anzjanita’
attiva permezz ta’volontarji mill-Italja, l-Ungerija,
Rumanija, Slovakja u Slovenja. Il-proġett kien
karatterizzat mill-promozzjoni ta’ l-anzjani fissettur volontarju u skambju ta’ informazzjoni u
esperjenzi. Ta’ min jgħid li hemm potenzjal kbir
interkulturali u interġenerazzjonali fil-proġetti
ta’ dan it-tip mhux biss fuq bażi individwali iżda
wkoll organizzazzjonijiet involuti fi skambji
fost l-anzjani involuti fil-volontarjat. Huwa fatt
li organizzazzjonijiet volontarji u dawk tal-

Matul is-sena 2009, il-pariri legali professjonali
ingħataw lill-Kummissarju permezz ta’ kuntratt
ta’ servizz mill-kumpanija legali Ganado &
Associates, Advocates. Minħabba baġits stretti
li dan l-uffiċċju jrid jaħdem bihom, ħafna
mix-xogħol twettaq minn din il-kumpanija
fuq bażi pro bono. L-ewwel eżerċizzju dwar
tkabbir ta’ riżorsi li sar fl-2008 kien ħaseb għal
ħtieġa eventwali ta’ avukat fuq bażi full-time,
accountant kif ukoll skrivan/a fuq bażi fulltime. It-talba għal skrivan/a fuq bażi full-time
ġiet ripetuta, mingħajr suċċess, fl-eżerċizzju
ta’ qabel il-baġit li sar mill-Gvern din is-sena.
Huwa maħsub li għas-sena 2010 se jsir ftehim
mal-Ministeru għall-Politika Soċjali għal
skrivan/a fuq bażi part-time bil-kuntratt, għad
li ta min jgħid li dan huwa ntiż bħala soluzzjoni
temporanja. L-intenzjoni hija li terġa’ ssir talba
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anzjani kif ukoll ċentri ta’ appoġġ u aġenziji
ta’ żvilupp jibbenefikaw ħafna meta jaħdmu
ma’ voluntiera anzjani. Dawn jitgħallmu
dwar il-ħtiġijiet tal-anzjani, jkabbru u jtejbu
l-esperjenzi tal-anzjani, jgħinuhom jiksbu
kapaċitajiet organizzattivi u jikkontribwixxu
għat-tkabbir ta’ kultura ta’ servizz volontarju
fost il-popolazzjoni tal-anzjani. Għaldaqstant
nistgħu ngħidu, li apparti l-kontribuzzjoni fissettur volontarju, l-anzjani jistgħu jkunu riżors
soċjali siewi ħafna. Il-Kummissarju għandu l-ħsieb
li għas-sena 2010 jaħdem dwar il-promozzjoni ta’
xogħol volontarju li jsir mill-anzjani.

jilmentaw li l-uffiċċju li jinsab fl-ewwel sular,
mhux aċċessibli għalihom. Għaldaqstant, ilKummissarju qed jipprova jaħdem biex jiġi
installat lift fil-bini biex itejjeb l-aċċessibilita’
għal dawn in-nies.
Kamra maħsuba għal diversi attivitajiet
(Multi-purpose Room)
B’mod regolari jaslu fl-uffiċċju tal-Kummissarju
diversi talbiet mingħand organizzazzjonijiet
volontarji żgħar li jitolbu appoġġ għal ħtiġijiet
tagħhom ta’ organizzazzjoni ta’ taħriġ, seminars
u workshops żgħar u anke ħtiġijiet bażiċi bħal
post fejn jistgħu jsiru laqgħat. Matul is-sena,
jsiru wkoll talbiet għal informazzjoni dettaljata
dwar is-settur volontarju minn diversi sorsi,
inkluż il-Gvern u l-Unjoni Ewropea, li jkollna
ngħidu bħalissa m’hawnx ħafna data fuqhom. Ilħolqien ta’ faċilitajiet ta’ informazzjoni u riċerka
għal u dwar is-settur, li bħalissa hawn nuqqas
tagħhom (s’issa għad m’hawnx direttorju
aġġornat komprensiv ta’ organizzazzjonijiet
volontarji u s-servizzi offruti minnhom) huma
meħtieġa għal fini ta’ teħid ta’ miżuri, politika
u leġiżlazzjoni.

Żvillup ta’ l-iStaff
In-natura tax-xogħol fl-uffiċċju tal-Kummissarju
qed tiżviluppa b’mod kontinwu. Għaldaqstant,
speċjalment minħabba d-diversi kwistjonijiet
legali li jiġu indirizzati, huwa importanti li
l-istaff ikollu l-kapaċitajiet u l-għarfien meħtieġ
biex jipprovdi servizz ta’ kwalita’. Matul l-2009,
l-istaff attendew għall-korsijiet kif ġej:
Kors ta’ Introduzzjoni dwar Fondazzjonijiet
F’dan il-kors ġie introdott il-kunċett ta’
Fondazzjonijiet u ta ħarsa ġenerali lejn illiġi u prattika dwar il-fondazzjonijiet f’Malta,
biex ikun hawn għarfien akbar dwar il-liġijiet
applikabbli u proċeduri f’dan il-qasam. Matul
dan il-kors inxteħet dawl dwar informazzjoni
prattika u aġġornata dwar fondazzjonijiet taħt
it-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili.

Lejn l-aħħar tas-sena 2009, ittieħdet deċiżjoni
biex tindirizza dawn il-ħtiġijiet li kamra milluffiċċju tiġi żviluppata apposta biex tintuża
għal ħafna affarijiet fosthom:
•
•
		
		
•
		
		
•
		
		
		
		

Financial Management and Control
F’dan il-kors ingħatat ħarsa lejn tmexxija
ta’ finanzi u accounting kif ukoll metodi
bl-għan li jkun hawn kontroll għal iżjed
responsabbilta’ u eżekuzzjoni aħjar tal-finanzi.
Saret ukoll diskussjoni dwar l-importanza ta’
l-interpretazzjoni ta’ dikjarazzjonijiet finanzjarji,
cash flow projections u mekkaniżmi tal-baġit.
Uffiċċini

Ikun fiha librerija żgħira speċjalizzata,
Li tiffunzjona bħala ċentru ta’
informazzjoni dwar is-settur tal-		
volontarjat f’Malta,
Li tiffunzjoni bħala arkivju ta’ materjal
dwar is-settur għall-fini ta’ riċerka u 		
skopijiet oħra, u
Li tipprovdi teknoloġija meħtieġa
biex tagħti servizz għall-VOs hekk kif
deskritt fil-bidu ta’ dan il-paragrafu, kif
ukoll għall-użu tal-Kunsill u tal-		
Kummissarju.

Bl-għajnuna tal-Ministru responsabbli millPolitika Soċjali, wieħed jispera li dan il-proġett
jitlesta fl-2010, biex b’hekk jingħata servizz
importanti lis-settur volontarju kif ukoll lissoċjeta’ ċivili. Wieħed mill-benefiċċji talorganizzazzjonijiet volontarji iskritti, fil-fatt,
ikun l-aċċess għal dawn il-faċilitajiet.

Bini
L-uffiċċju li jinsab fl-ewwel sular, Block ‘C’
Beltissebh, huwa uffiċċju pubbliku li joffri
s-servizzi kuljum lil numru ta’ persuni, inkluż
dawk b’diżabilita’ u anzjani. Dawn spiss
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4. Servizzi
Iskrizzjoni

• Fl-2009 in-numru ta’ applikazzjonijiet
sottomessi kien ta’ 167 biex b’hekk in-		
numru t’applikazzjonijiet totali fi żmien
dawn is-sentejn kien ta’ 359. Għad li bħala
numru iddaħħlu inqas applikazzjonijiet,
l-uffiċċju analizza u ipproċessa iżjed 		
applikazzjonijiet meta mqabbel mas-sena
ta’ qabel.

L-istaff tal-uffiċċju tal-Kummissarju joffri gwida
u assistenza lill-organizzazzjonijiet volontarji
matul il-proċess tal-iskrizzjoni. Jidher li
l-organizzazzjonijiet, min-naħa tagħhom qed
jirijalizzaw il-benefiċċji li għandhom meta
dawn jirreġistraw. Xhieda ta’ dan huwa r-ritmu
konsistenti li bih deħlin l-applikazzjonijiet.
Dawn ġejjin minn diversi oqsma fosthom,
edukazzjoni, reliġjon, saħħa, xogħol soċjali u
mal-komunita’, kultura, ambjent, welfare talannimali, sport, każini tal-banda, drittijiet talbniedem, arti u wirt nazzjonali.

• Fil-fatt fl-2009, ġew ipproċessati u
reġistrati 167 applikazzjoni ta’ 			
organizzazzjonijiet volontarji. Il-bqija 		
tal-organizzazzjonijiet tkompla l-proċess
ta’ applikazzjoni tagħhom matul
is-sena 2010.

L-organizzazzjonijiet li jirreġistraw malKummissarju għandhom ikunu konformi malħtiġijiet ta’ governanza flimkien ma’ statut
validu hekk kif elenkat fil-Liġi. L-Amministraturi
huma mistennija li jerfgħu r-responsabbilta’
li jippreżentaw rendikonti korretti u li jmexxu
l-organizzazzjonijiet b’mod korrett. Il-proċess
ta’ iskrizzjoni jgħin biex ikun hemm bażi
soda għal governanza tajba li tgħin biex
tkun protetta l-integrita’ u l-kredibilita’ talorganizzazzjoni volontarji b’mod sħiħ, b’mod
speċjali minħabba l-fatt li l-informazzjoni
mogħtija mill-organizzazzjonijiet volontarji
hija aċċessibli għall-pubbliku.

• Organizzazzjoni Volontarja waħda ġiet
xolta.
• B’hekk in-numru totali ta’
organizzazzjonijiet volontarji iskritti u
ngħataw ċertifikat mill-Kumissarju sal-		
aħħar tas-sena kien ta’ 315.
Total ta’ 43 applikazzjoni għadhom fil-proċess
biex jiġu iskritti kif ġej:
• Tmintax-il organizzazzjoni ġew mitluba
jippreżentaw iżjed dokumentazzjoni biex
b’hekk jinbeda l-proċess ta’ reġistrazzjoni
• Żewġ organizzazzjonijiet ġew sospiżi
b’mod temporanju
• Organizzazzjoni waħda ġiet irrifjutatha.
• Tnejn u għoxrin organizzazzjoni
għadhom qed jiġu analizzati mill-		
perspettiva legali.

Is-sena 2009, kienet sena ta’ konsolidazzjoni ta’
bosta inizjattivi li nbdew fl-2008. Il-proċess ta’
reġistrazzjoni ta’ l-organizzazzjonijiet volontarji
kompla għaddej b’ritmu stabbli.
• Fl-2008 saru 192 applikazzjoni li
minnhom ġew proċessati 148 u b’hekk
ġew iskritti bħala organizzazzjonijiet
volontarji u ngħataw iċ-ċertifikat
mingħand il-Kummissarju; il-bqija 		
tkomplew bil-proċess matul is-sena 2009.

L-Organizzazzjonijiet Volontarji kollha ġew
klassifikati skont l-iskop soċjali tagħhom hekk
kif dawn ġew iskritti mal-Kummissarju. Uħud
minn dawn l-organizzazzjonijiet jaqgħu taħt
aktar minn skop soċjali wieħed.
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Dawn l-organizzazzjonijiet ġew klassifikati hekk kif jitlob l-Att dwar l-Organizzazzjonijiet
Volontarji kif ġej:
Klassifikazzjoni
Nru. ta’ VOs
Persentaġġ 		
						
tal-VOs		
Filantropija
113		
13.26 %
Edukazzjoni u Sport
150
(Sports 22)
17.60 %
Reliġjon
39		
4.57 %
Saħħa
85		
9.97 %
Soċjali u tal-Kommunita’
171		
20.07 %
Kultura, Arti u Wirt Nazzjonali
142
(Każini tal-Banda 42)
16.64 %
Ambjent u Ħarsien tal-Annimali
73
(Ħarsien tal-Annimali 24) 8.56 %
Drittijiet tal-Bniedem
80		
9.38 %
Klassifikazzjoni tal-Organizzizzjonijiet Volontarji iskritti

Għajnuna Ġenerali
xi organizzazzjonijiet jew organizzazzjonijiet
bejniethom qabel ma l-kwistjonijiet jikbru tant
li tinħtieġ investigazzjoni jew il-partijiet fittilwima jagħmlu rikors fil-Qrati tal-Ġustizzja.

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Att dwar
l-Organizzazzjonijiet Volontarji huwa li kemm
jista’ jkun, li jgħin lill-organizzazzjonijiet
volontarji f’diffikultajiet li jistgħu jiltaqgħu
magħhom fit-tmexxija tal-organizzazzjoni
tagħhom.
F’dan
ir-rigward,
l-uffiċċju
tal-Kummissarju
jagħti
għajnuna
lillorganizzazzjonijiet reġistrati kemm billi joffri
direzzjoni u pariri dwar l-aħjar prattiċi ta’
amministrazzjoni, kif ukoll meta jkun hemm
bżonn, joffri pariri dwar strutturi amministrattivi
u legali bażiċi għal governanza interna
korretta. Il-liġi tagħti lok ukoll għal azzjoni ta’
rimedju min-naħa tal-Kummissarju permezz
ta’ medjazzjoni f’tilwim li jista’ jinqala’ fi ħdan

Min-naħa l-oħra, l-Liġi dwar
l-Organizzazzjonijiet Volontarji mhix ċara
biżżejjed fir-rigward tar-rwol li għandu
l-Kummissarju
meta
huma
meħtieġa
konsulenzi kif ukoll dwar min huwa
responsabbli mill-ħlas ta’ esperti meta jinħtieġ
parir mingħandhom. Il-Kummissarju għalhekk
jirrakkomanda li ssir kjarifika fl-Att dwar
l-Organizzazzjonijiet Volontarji, biex b’hekk:
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• Il-Kummissarju nnifsu jista’ jagħti parir
ta’ konsulenza (ir-rimunerazzjoni għal dan
tkun tifforma parti mill-baġit tal-uffiċċju
tal-Kummissarju);
• Il-Kummissarju jiddeċiedi min għandu
jħallas lill-esperti, u;
• Il-Kummissarju għandu jkollu s-setgħa li
jinnegozja mal-esperti.

dawn l-ispejjeż (li jsiru mill-uffiċċju tiegħu,
l-organizzazzjoni volontarja jew xi ħadd li
jkollu parti mit-tilwima) sa massimu ta’ 300
Ewro. Il-Qrati madankollu għandhom ikunu
l-awtorita’ kompetenti li tikkwantifika d-danni
(minbarra l-ispejjeż inizzjali) ikkawżati minnuqqas ta’ osservazzjoni ta’ xi ordni biex
issir medjazzjoni minn xi ħadd mill-partijiet
konċernati. Barra minn hekk, għandha tiġi
stabbilita piena minima ta’ 120 Ewro għal dan
it-tip ta’ nuqqasijiet, li titħallas lill-Fond għallOrganizzazzjonijiet Volontarji.

Medjazzjoni
Fir-rigward tal-medjazzjoni, il-Kummissarju,
permezz ta’ Artiklu 29 tal-VOA) diġa’ għandu
s-setgħa li jibgħat partijiet f’tilwim għallmedjazzjoni. Madankollu, għandu jkun hemm
kjarifikazzjoni li l-Kummissarju, bil-verifika talBord tal-Appelli (bi dritt tas-smigħ li jingħata
lill-min qed jirċievi l-ordni) u wara li ssir stima
inizzjali tal-ispejjeż li saru mill-Kummissarju,
għandu jkollu s-setgħa li jinforza l-ħlas ta’

Din is-sena l-Kummissarju ma rċieva ebda
talba għal medjazzjoni jew biex jagħmel xi
tip ta’ intervent ieħor minbarra li jinvestiga xi
lmenti dwar numru żgħir ta’ organizzazzjonijiet
volontarji. Dan juri li f’Malta għad m’hawnx
kultura favur medjazzjoni u li l-Kummissarju
għad m’għandux riżorsi biex jippromwovi issetgħat li għandu skont il-Liġi.
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5. Sorveljar tas-Settur

Ġenerali

konċernati.
Din is-sena, l-Kummissarju
investiga seba’ każi dwar diversi kwistjonijiet,
li fil-maġġoranza tagħhom kienu dwar nuqqas
ta’ konformita’ mal-istatut.

L-obbligi tal-Kummissarju jinkludu li “jissorvelja
l-attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet volontarji
biex jiżgura li d-disposizzjonijiet ta’ dan l-Att
u ta’ regolamenti magħmulin taħtu jiġu
osservati’. Dan hekk kif imniżżel f’Artiklu 7.1.
(b) tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji.
Il-Kummissarju għandu wkoll l-obbligu, hekk
kif imniżżel f’Artiklu 7.1 (h) li jiżgura li fissettur “jiġu osservati standards għoljin ta’
responsabbiltà u ta’trasparenza u ta’konformità
mal-liġi”. Apparti minn hekk, Artiklu 7.1 (d)
tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji
jsemmi wkoll li għandu jipprovdi informazzjoni
u linji gwida lil persuni li jagħmlu xogħol
volontarju u lil membri ta’ organizzazzjonijiet
volontarji, biex ikunu jistgħu jaqdu aħjar irrwol tagħhom u biex jilħqu aħjar l-objettivi
ta’ l-organizzazzjonijiet volontarji fejn huma
jservu.

L-uffiċċju joffri assistenza lill-awtoritajiet
kompetenti biex jiżgura li l-organizzazzjonijiet
volontarji – lokali jew barranin – iskritti malKummissarju ma jkunux użati għall-iskop li
jikkommettu reati, kemm f’Malta kif ukoll
f’postijiet oħra. Din l-assistenza hija estiża
wkoll lejn il-Pulizija, Ministeri tal-Gvern, kif
ukoll aġenziji oħra li l-uffiċċju jikkollabora
magħhom bħall-Financial
Intelligence
Analysis Unit (FIAU). Fl-2009, il-Kummissarju
kien rappreżentat mill-konsulenti legali
tiegħu
f’forum
internazzjonali
dwar
ħasil ta’ flus. Bħalissa qed tiġi studjatha
dokumentazzjoni u qed jiġi ippreparat
memorandum biex jirrakkomanda l-inklużjoni
ta’ artikli li jiddefinixxu l-obbligazzjonijiet talorganizzazzjonijiet volontarji fir-Regolamenti
kontra l-Ħasil tal-Flus, kif ukoll definizzjoni
dwar ir-rwol tal-Kummissarju f’dan ir-rigward.
Din hija kwistjoni li l-Kummissarju flimkien
mal-konsulenti legali tiegħu se jidħlu f’din ilkwistjoni biex b’hekk ma naqtgħux lura ħdejn
pajjiżi oħra fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u
finanzjar tat-terroriżmu.

Investigazzjonijiet u Ħasil ta’ Flus
Ix-xogħol regolatorju tal-Kummisarju isir
biex jiżgura li l-organizzazzjonijiet volontarji
jonoraw l-obbligazzjonijiet legali tagħhom.
Dan ix-xogħol jinkludi li jinżamm reġistru ta’
organizzazzjonijiet reġistrati, l-investigazzjoni
ta’ ilmenti dwar abbuż u tmexxija skorretta floperat tal-VOs, kif ukoll sistema ta’ rendikonti
annwali.
Dan l-Att jagħti s-setgħa lillKummissarju jintervjeni meta jaslulu lmenti
serji dwar l-organizzazzjonijiet. Mhux komuni
li jinstab li jsir abbuż apposta u fil-fatt ilmaġġoranza tal-investigazzjonijeit li saru millKummissarju sal-lum ġew solvuti permezz
ta’ pariri, medjazzjoni u gwida lill-partijiet

Ġbir Pubbliku
Sa mis-sena 2008, il-Kummissarju kien
preokkuppat dwar il-mod kif isir il-ġbir
pubbliku fil-gżejjer Maltin. Dan isir spiss u
b’diversi metodi. Din is-sena l-uffiċċju talKummissarju saħħaħ il-kollaborazzjoni malPulizija biex jassigura li ssir superviżjoni sħiħa
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ta’ dan it-tip ta’ ġbir. Dan sar minħaba l-fatt li
l-ġbir pubbliku huwa regolat mill-Att dwar ilĠbir Pubbliku, Kap 279 tal-Liġijiet ta’ Malta, li
jisħaq li hemm bżonn ta’ liċenzja mill-pulizija
għal kull ġabra li ssir (jistgħu jingħataw
eżenzjonijiet f’każijiet fejn dan isir għal skop
ta’ karita’). L-organizzazzjonijiet volontarji
irreġistrati mal-Kummissarju, awtomatikament
għandhom dritt li jagħmlu ġbir pubbliku
mingħajr il-bżonn ta’ din it-tip ta’ liċenzja.

il-għan, lejn l-aħħar tal-2009, flimkien ma’
konsultazzjoni mal-Kunsill, sar abbozz ta’
Avviż Legali biex jirregola dawn ir-rapporti
u ir-renkonti annwali. Dan l-abbozz se jiġi
ppreżentat fil-Parlament izjed tard matul
l-2010.
Minbarra skopjiet ta’ sorveljar, dawn irrendikonti, se jagħtu lill-Kummissarju u persuni
oħra interessati, informazzjoni aġġornata
dwar l-organizzazzjonijiet reġistrati, iġifieri,
l-amministraturi,
il-membri,
l-attivitajiet
u rendikont finanzjarju. B’hekk tissaħħaħ
l-istampa pubblika tal-organizzazzjonijiet
volontarji, fir-rigward ta’ onesta’ u trasparenza
fl-attivitajiet tagħhom inkluż dawk finanzjarji.

L-uffiċċju tal-Kummissarju qed jaħdem mill-qrib
mal-Pulizija biex jiżgura li l-organizzazzjonijiet
volontarji mhux reġistrati jew individwi
ikollhom liċenzja tal-pulizija meta jorganizzaw
attivitajiet pubbliċi biex jiġbru l-flus. Min-naħa
l-oħra, il-Pulizija jaġġornaw lill-Uffiċċju talKummissarju dwar liċenzji li joħorġu f’dan irrigward.

Il-kumpilazzjoni tar-rendikont finanzjarju
tiżgura li d-dħul u l-infieq kollu talorganizzazzjonijiet ikun dokumentat kif
suppost u kull benefiċċju, infieq, pagi jew
onorarju raġonevoli, li jingħata direttament jew
indirettament mill-amministraturi, impjegati,
voluntiera jew persuni oħra li jappoġġjaw lillorganizzazzjoni ikun fil-fatt trasparenti.

Il-Midja
Il-Kummissarju jemmen li il-kollaborazzjoni
mal-midja, kemm stampata kif ukoll tax-xandir,
hija importanti ħafna biex jiġu segwiti iż-żewġ
liġijiet. Fil-fatt, permezz ta’ kollaborazzjoni malAwtorita’ tax-Xandir fl-2008, ħarġet Ċirkolari
mill-Awtorita’ li fiha kien hemm istruzzjonijiet
dwar ir-reklamar ta’ attivitajiet ta’ ġbir ta’
fondi għax-xandir ‘Ħtiġiet dwar Standards u
Prattika Dwar Reklamar, Metodi ta’ Reklamar u
Direzzjonijiet dwar Kollezzjonijiet Pubbliċi fuq ilMezzi tax-Xandir’. Għad m’hemmx regolamenti
simili għas-settur tal-midja stampata, iżda
nisperaw li l-istess prattiċi mitluba mix-xandir,
iġifieri li dan it-tip ta’ reklamar ikun jinkludi innumru ta’ l-iskrizzjoni tal-organizzazzjonijiet
volontarji, jew liċenzja tal-pulizija, skont ilkaż, jiġu segwiti anke mill-edituri tal-gazzetti.
Matul l-2010 il-Kummissarju beħsiebu jirsisti li
ssir kollaborazzjoni f’dan ir-rigward.

Għaldaqstant, l-organizzazzjonijiet volontarji
huma kategorizzati fi tliet partijiet, skont iddħul tagħhom. Dawk li jdaħħlu l-iktar flus
huma mitluba li jippreżentaw ir-rendikont
tagħhom skont l-International Financial
Reporting Standards (IFRS) u li jkunu konformi
mal-ħtiġijiet tekniċi tal-IFRS, b’mod speċjali
minħabba li dawn l-istandards huma meħtieġa
biex dawn ikunu eliġibbli għal fondi mill-Gvern,
mill-Unjoni Ewropea jew minn sorsi oħra.
It-trasparenza f’dawn l-attivitajiet għandha
tkun
il-punt ċentrali f’dawn ir-rapport
minħabba li din isservi bħala dimostrazzjoni
ta’ lealta’ lejn l-iskopijiet tal-organizzazzjonijiet,
minbarra li turi l-onesta’ u l-integrita’
tal-amministraturi fit-twettiq tal-ħidmiet
tagħhom.

Regolamenti dwar ir-Rapport Annwali u
Rendikonti Annwali
Mill-2010 l-organizzazzjonijiet
volontarji
iskritti, huma mitluba li jissottomettu r-rapporti
u r-rendikonti annwali. Dawn jistgħu jkunu
jiġu iċċekjati mill-Kummissarju. Għal dan
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6. Riċerka

Ilha tinħass il-ħtieġa li jsiru studji komprensivi
dwar diversi aspetti marbuta mas-settur
volontarju. Numru sostanzjali ta’ voluntiera
ta’ kull eta’, jagħtu l-ħin, il-kapaċitajiet u
l-enerġija tagħhom biex jgħinu lill-ħaddieħor.
L-esperjenzi tagħhom imissu mal-aspetti
kollha tal-ħajja biex b’hekk is-soċjeta’ ċivili tkun
iżjed b’saħħitha. Dan l-uffiċċju jirċievi talbiet
b’mod regolari għal informazzjoni speċifika jew
ġenerika, kemm kwalitattiva u kwantitattiva

b’rabta mal-volontarjat u l-voluntiera. Dawn
it-talbiet isiru minn diversi entitajiet lokali,
mill-Gvern kif ukoll minn organizzazzjonijiet
barranin.
Minn żmien għal żmien, l-Uffiċċju Nazzjonali
tal-Istatistika (NS0) jagħmel riċerka li tinkludi issettur tal-volontarjat. Fil-fatt, saru laqgħat malNSO dwar kollaborazzjoni fil-futur fi proġetti
ta’ riċerka meħtieġa.

Iż-Żghażagħ fis-Settur tal-Volontarjat
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Il-Kummissarju,
b’kollaborazzjoni
masSegretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ u
Sport, ta bidu għall-ewwel proġett ta’ riċerka
dwar il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ filvolontarjat kemm f’Malta kif ukoll barra minn
Malta. Huwa maħsub li lejn l-aħħar tas-sena
2010 jew bidu tas-sena 2011, tiġi organizzata
konferenza nazzjonali flimkien mal-istess

Segretarjat Parlamentari fejn jitħabbru
r-riżultati ta’ din ir-riċerka. Fil-konferenza jiġu
diskussi is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet
tar-rapport tar-riċerka u jiġu wkoll indikati
inizjattivi li l-iskop tagħhom ikun li jħeġġu
iżjed żgħażagħ jinvolvu ruħhom fi proġetti
u organizzazzjonijiet kemm f’Malta kif ukoll
barra minn Malta.

Riċerka dwar it-Tielet Eta’

Il-Kummissarju għandu l-ħsieb li jaħdem dwar
proġett ta’ riċerka ieħor għall-2010, din iddarba li jindirizza l-anzjani. Wara l-eta’ tal-irtirar,
l-anzjani jsibu ruħhom inattivi wara karriera
mimlija u attiva.

oħra. Din ir-raġuni fundamentali wasslet lillKummissarju għad-deċiżjoni li jidentifika dan ilgrupp partikolari biex jiġi studjat. L-intenzjoni
hija li kull sena, ssir riċerka fuq settur differenti
tas-soċjeta’ ċivili, biex b’hekk imbagħad din
l-informazzjoni tiġi aġġornata kull ħames snin.

Spiss dawn huma persuni mogħnija
b’esperjenza, għarfien u abbiltajiet differenti
li jistgħu jkunu ta’ użu importanti għallorganizzazzjonijiet volontarji u s-soċjeta’ ċivili.
Għaldaqstant, l-anzjani għandhom ikunu
riżors siewi għas-soċjeta’ u anke huma stess
iħossuhom utli u jitħalltu soċjalment ma’
persuni oħra tal-eta’ tagħhom u anke etajiet
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7. Informazzjoni u
Relazzjonijiet Pubbliċi
Intervisti u Dehriet Pubbliċi
Matul is-sena, b’mod regolari, il-Kummissarju
ippublika stqarrijiet għall-istampa, ta intervisti
lill-midja stampata u mxandra, u deher ukoll
bħala mistieden fi programmi fuq ix-xandir.
Dan sar skont l-obbligu tiegħu li jħeġġeġ

l-organizzazzjonijiet volontarji jirreġistraw u
biex jiżgura li jikber l-għarfien tal-pubbliku
dwar l-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji
u li dan jiġi osservat. It-tabella t’hawn taħt turi
selezzjoni ta’ kontribuzzjonijiet li saru fil-midja:

Data

Intervisti u Dehriet Pubbliċi

28 ta’ Jannar 2009

Intervista ta’ Saviour Balzan mal-Kummissarju fuq il-programm “Reporter”.

14 ta’ Frar 2009 u
28 ta’ Frar 2009

Il-Kummissarju kien wieħed mill-kelliema f’żewġ seminars 			
organizzati mill-MEUSAC kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex.
Is-suġġett kien “Il-Proċess ta’ Konsultazzjoni mas-Soċjeta’ Ċivili”

21 t’April 2009

Il-Kummissarju ħa sehem fis-seminar organizzat mill-Green 		
European Foundation Ceratonia. “Democracy in Action – The Role
of Civil Society”.

28 t’ April 2009

Il-Kummissarju u ċ-Chairperson tal-Kunsill ipparteċipaw f’seminar
organizzat mill-Ministeru għall-Politika Soċjali bl-isem
“Kuxjenza Soċjali”

15 ta’ Mejju 2009

Parteċipazzjoni f’konferenza bl-isem ‘Civil Society Conference 2009”
organizzata miċ-Ċentru Ewropew ta’ Dokumentazzjoni u Riċerka

Date

18 ta’ Mejju 2009

Interviews and Public Appearances

Intervista lill-Kummissarju waqt il-programm tar-radju ‘Familja 		
Waħda’ mxandar mill-Public Broadcasting Services Ltd

29 ta’ Mejju 2009

Konferenza Stampa organizzata mill-Kummissarju għall-			
Organizzazzjonijiet Volontarji flimkien mal-Kunsill Malti għas-Settur
Volontarju dwar it-tnedija ta’ pjan ta’ azzjoni għall-benefiċċju ta’ 		
organizzazzjonijiet volontarji lokali

6 ta’ Ġunju 2009

Intervista lill-Kummissarju fuq Radju Malta waqt il-programm
“Għandi x’ingħid’ fejn tkellem dwar l-Att dwar l-Organizzazzjonijiet
Volontarji u s-settur volontarju in ġenerali.

10 ta’ Gunju 2009 u
Settembru 2009

Intervista lill-Kummissarju fuq l-istazzjon tat-television 22 ta’
Favourite Channel

15 ta’ Ottubru 2009

Intervista lil-Kummissarju għall-gazzetta It-Torċa
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Il- Midja

Fost l-informazzjoni inkluża fis-sit nistgħu
nsemmu:

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għamel ħiltu biex
jeduka u jkabbar l-għarfien tal-pubbliku
dwar ir-rwol tal-Kummissarju, l-Att dwar
l-Organizzazzjonijiet Volontarji, il-Kunsill,
ir-rwol tal-Uffiċċju, u s-settur volontarju in
ġenerali. Dan għamlu permezz tal-użu talmidja, permezz ta’ attendenza tal-Kummissarju
u l-uffiċċjali tiegħu f’seminars, laqgħat u
konferenzi, kif ukoll permezz ta’ ċirkolari li
ntbagħtu lill-organizzazzjonijiet volontarji
iskritti. L-informazzjoni tqassmet ukoll permezz
ta’ numru ta’ Mistoqsijiet Parlamentari li waslu
matul is-sena. F’Anness B ta’ dan ir-rapport
hemm lista dettaljata ta’ dawn il-mistoqsijiet.
Direttorju
L-uffiċċju tal-Kummissarju qed jaħdem blgħan li sal-aħħar tal-2010, jgħin lill-Kunsill
jippublika direttorju tal-organizzazzjonijiet
volontarji iskritti li joperaw f’Malta u Għawdex
b’informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħhom
u s-servizzi li joffru. Huwa maħsub li dan iddirettorju se jiġi aġġornat kull sena jew kull
sentejn. L-importanza ta’ dan id-Direttorju hija
kbira u ma tistax tkun emfasizzata biżżejjed.
L-uffiċċju tal-Kummissarju jirċievi talbiet b’mod
regolari għal direttorju jew għal informazzjoni
ta’ dan it-tip. Bla dubju id-disponibilita’ ta’ fondi
u riżorsi umani se jkunu fatturi determinanti
f’dan il-proġett.
Sit tal-Internet
Matul is-sena 2009, aspett importanti hafna
tax-xogħol tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għallOrganizzazzjonijeit Volontarji u li fl-istess ħin
tejjeb il-kommunikazzjoni mal-għaqdiet, kien
is-sit tal-internet. L-għan ta’ dan is sit kien li
jservi bħala għodda għall-organizzazzjonijiet
volontarji - dawk reġistrati jew mhux reġistrati
– kif ukoll membri tal-pubbliku li jixtiequ
jsiru jafu aktar dwar is-settur tal-volontarjat
u jkunu aġġornati dwar żviluppi, inizjattivi u
opportunitajiet f’dan il qasam. Dan is-sit fih
ukoll dettalji dwar ix-xogħol li jsir minn dan
l-uffiċċju. Is-sit jinsab fl-indirizz
www.voluntaryorganisations.gov.mt.

•
		
		

Ċirkolarijiet li jinħarġu minn dan
l-Uffiċċju għall-organizzazzjonijiet 		
kollha reġistrati li jinkludu:

		
		
		
		
		

- Benefiċċji skont il-liġi
- Il-Kunsill għas-Settur tal-			
Volontarjat
- Ġbir Pubbliku – Linji Gwida tal-		
Awtorita’ tax-Xandir

•
		
		

Id-dokumenti kollha ippublikati
mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-		
Organizzazzjonijiet Volontarji

•
		
		

Informazzjoni dwar l-għan ewlieni ta’
dan l-Uffiċċju u inizzjattivi hekk kif 		
stabbilit mil-liġi

•

Informazzjoni dwar is-servizz mogħti

•
		
		
		
		
		
		
		
		

Leġiżlazzjoni:
- Att dwar l-Organizzazzjonijiet 		
Volontarji (Att XXII tas-sena 2007)
- It-Tieni skeda tal-Kodiċi Ċivili (Att XIII
tal-2007)
- Informazzjoni dwar irresponsabbiltajiet u d-doveri tal-		
Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet
Volontarji

•
		

Formoli ta’ reġistrazzjoni bil-Malti u blIngliż

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Tagħrif bażiku dwar id-dokumenti
rekwiżiti għall-mili tal-formoli tar-		
reġistrazzjoni, bħal :
- Statut/Kuntratt notarili tal-			
organizzazzjoni - awtentiku
- Ittra ta’ riżoluzzjoni
- Kunsens bil-Miktub
- Rapport Annwali (Amministrattiv u
Finanzjarju)
- Miżata għar-reġistrazzjoni ta’ € 40

Apparti minn din l-informazzjoni li se tkun
aġġornata b’mod kontinwu, huwa maħsub li
dan is-sit ikun żviluppat permezz ta’ sezzjoni
ġdida li se tinkludi fiha mistoqsijiet li jsiru
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Ċirkolarijiet

b’mod frekwenti. Barra minn hekk, hu maħsub
li s-sit jinkludi fih ukoll sezzjoni ta’ aħbarijiet
fejn wieħed jista’ jara avviżi importanti
maħruġa mill-Uffiċċju tal-Kummissarju dwar
miżuri li jittieħdu li għandhom x’jaqsmu malvolontarjat.

Fi sforz biex iżomm kuntatt malorganizzazzjonijiet reġistrati miegħu, l-uffiċċju
tal-Kummissarju
għall-Organizzazzjonijiet
Volontarji jibgħat ċirkularijiet b’mod regolari.
Dan isir kull meta jkun hemm xi żviluppi
jew jinħass il-bżonn li l-organizzazzjonijiet
volontarji jkunu infurmati aktar dwar xi aspett
tax-xogħol ta’ dan l-uffiċċju.

Element ieħor importanti ħafna fi ħdan dan
is-sit hija lista sħiħa ta’ organizzazzjonijiet
volontarji li huma reġistrati mal-Kummissarju.
Din il-lista hija aġġornata b’mod kontinwu
skont ir-rata ta’ reġistrazzjoni minn għaqdiet.
L-għan ewlieni ta’ din il-lista huwa li jgħin
lill-pubbliku jidentifika liema huma dawk
l-organizzazzjonijiet li huma iskritti ma’
dan l-uffiċċju. Dan minħabba l-fatt li meta
organizzazzjoni hija iskritta dan ifisser li din
tkun iċċertifikata li timxi skond l-Att dwar
l-Organizzazzjonijiet Volontarji u għalhekk
pubblikament responsabbli biex ikollha d-dritt
li tgawdi mill-benefiċċji msemmija fl-istess Att.
Barra minn hekk, organizzazzjoni volontarja
iskritta tingħata għarfien akbar permezz ta’ din
il-lista minħabba li tinkludi link diretta għassit rispettiv tal-organizzazzjoni (meta din hija
disponibbli).
Ta’ min jgħid li anke l-Kunsill Malti għas-Settur
tal-Volontarjat qiegħed fil-proċess li joħloq sit
għalih indipendenti minn dak tal-Kummissarju
għall-Organizzazzjonijiet Volontarji. Wieħed
mill-għanijiet prinċipali tas-sit tal-Kunsill ser
ikun li jservi ta’ forum fejn organizzazzjonijiet
volontarji jistgħu jagħtu suġġerimenti u
jipproponu azzjonijiet li jistgħu jiġu ikkunsidrati
mill-Kunsill biex ikunu implimentati bħala parti
mill-politika tiegħu f’dan ir-rigward. Barra minn
hekk hu maħsub li f’dan is-sit wieħed ikun jista’
jsib ukoll kalendarju tal-attivitajiet, aħbarijiet
dwar il-Kunsill kif ukoll miżuri innovattivi li
jinġabru mis-settur volontarju innifsu.

Matul l-2009, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għallOrganizzazzjonijiet Volontarji ħareġ tliet
ċirkolarijiet ewlenin. Dawn kienu :
•

Ġbir Pubbliku

•

Kunsill għas-settur tal-volontarjat

•
		
		

Lista ta’ Benefiċċji għal
Organizzazzjonijiet Volontarji
Reġistrati

B’mod ġenerali il-kontenut taċ-ċirkolarijiet
maħruġa matul l-2009 kien kif ġej:
Ċirkulari Nru. 1 – Ġbir Pubbliku
Fil-każ tal-ewwel ċirkulari, fiha ġie spjegat
id-dokument
ippubblikat
mill-Awtorita’
tax-Xandir nhar it-12 ta’ Diċembru 2008 filGazzetta tal-Gvern Nru. 1105 bl-isem Ħtiġiet
ta’ Standards u Prattika dwar Reklamar,
Metodi ta’ Reklamar u Direzzjonijiet dwar
Kollezzjonijiet Pubbliċi fuq il-Mezzi tax-Xandir.
Fil-fatt ta’ min jgħid li waħda mir-raġunijiet
għalxiex inħarġet din iċ-ċirkolari min-naħa talAwtorita’ tax-Xandir kienet appuntu minħabba
kollaborazzjoni li saret bejn il-Kummissarju
għall-Organizzazzjonijiet
Volontarji,
ilKummissarju tal-Pulizija u l-istess Awtorita’.
Fil-fatt, l-organizzazzjonijiet ġew infurmati
li għal skopijiet ta’ ġbir ta’ fondi, minħabba li
huma reġistrati mal-uffiċċju tal-Kummissarju
għall-Organizazzjonijiet Volontarji, mhumhiex
rikjesti li jitolbu l-permess tal-pulizija għal dan
it-tip ta’ attivitajiet, kif fil-fatt ikollhom jagħmlu
l-organizzazzjonijiet kollha mhux iskritti.

Lejn l-aħħar tas-sena 2009, is-sit tal-Uffiċċju
tal-Kummissarju
għall-Organizzazzjonijiet
volontarji beda proċess ta’ migrazzjoni li
permezz tiegħu, is-sit se jkun iżjed user-friendly
u mtejjeb b’modi diversi. Huwa maħsub li
fit-tmiem ta’ dan il-proċess, l-uffiċċju jkun
f’pożizzjoni aħjar li jaġġorna l-informazzjoni
b’mod aktar frekwenti u b’hekk jingħata servizz
aħjar lill-klijenti.
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Ċirkulari Nru. 3 - Lista ta’ Benefiċċji għallOrganizzazzjonijiet Volontarji Iskritti

Barra
minn
hekk,
f’din
iċ-ċirkolari,
l-organizzazzjonijiet reġistrati ingħataw ukoll
istruzzjonijiet dwar x’għandhom jagħmlu f
każijiet bħal dawn fost l-oħrajn jindikaw biċċar in-numru tar-reġistrazzjoni tagħhom f’kull
promozzjoni jew waqt l-attivitajiet ta’ ġbir ta’
fondi biex dejjem ikun hemm trasparenza u
akkontabilita’ f’kull inizjattiva.

F’din iċ-ċirkulari ingħatat ħarsa lejn xi benefiċċji
li huma disponibbli, u oħrajn li qed jiġu diskussi,
li minnhom igawdu l-organizzazzjonijiet
iskritti. Dawn jinkludu fost oħrajn:
•

Ċirkulari Nru. 2
Kunsill għas-Settur tal-Volontarjat
It-tieni ċirkulari saret bl-għan li jinħoloq għarfien
dwar ir-rwol tal-Kunsill Malti għas-Settur talVolontarjat. Fil-fatt ġew elenkati l-għanijiet u
l-missjonijiet tal-Kunsill hekk kif elenkati fl-Att
dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji, kif ukoll
il-membri maħtura fuq il-Kunsill. Permezz
ta’ din iċ-ċirkulari wkoll, l-organizzazzjonijiet
reġistrati ġew infurmati b’seminar li kien qed
jiġi organizzat mill-Kunsill fejn ingħatat aktar
informazzjoni dwar il-mandat tiegħu.
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Benefiċċji statali

•
		

Parteċipazzjoni fi proġetti tal-Unjoni
Ewropea

•
		

Kwalifikazzjoni għall-fondi tal-Unjoni
Ewropea

•
		
		

Tnaqqis ta’ miżati meta ssir
applikazzjoni għall-Fondazzjoni
fl-uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku

•
		

Eżenzjoni mil-liċenzja tal-Pulizija għallgħan ta’ ġbir pubbliku

•
		
		

Possibilta’ li uffiċjali pubbliċi jiġu
sekondati ma’ l-organizzazzjoni 		
volontarji

8. Rapport
Finanzjarju
L-Uffiċċju tal-Kummissarju għallorganizzazzjonijiet volontarji huwa ffinanzjat
mill-Gvern b’baġit ta’ €65,000. Dan il-baġit
ikopri l-ispejjeż kollha ta’ personal emoluments
flimkien ma spejjeż ta’ konsulenzi legali.

Il-baġit baqa’ l-istess għas-sena 2010 u huwa
limitat ħafna fir-rigward ta’ twettiq ta’ proġetti
li l-uffiċċju tal-Kummissarju għandu l-għan li
jaħdem fuqhom. Nittamaw li dan il-baġit jikber
biex b’hekk dan l-uffiċċju jkun f’pożizzjoni aħjar
għall-benefiċċju tas-settur tal-volontarjat.

Baġit 2009 Vot 22 – Item 6788
Bżonnijiet tal-Uffiċċju

€14,520.38

Onorarja

€25,182.96

Personal Emoluments ta’ Vot 22 – Item 6788
Salarji tal-iStaff

€25,183

Dħul
Miżati tal-Iskrizzjoni

Fees €5,880

Miżati
Spejjeż tal-Konsulenti Legali
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€24,232

9. Il-Kunsill Malti
għas-Settur
tal-Volontarjat

Il-Kunsill inħatar fis-sena 2008 u kellu l-ewwel
laqgħa lejn l-aħħar t’Ottubru tal-istess sena.
Biċċa xogħol importanti li kellu l-Kummissarju
matul l-2009 kienet li jgħin lill-Kunsill ġdid
jistabilixxi ruħu kif ukoll jappoġġja l-funzjonijiet
u l-attivitajiet li huma rikjesti minnu hekk kif
huma elenkati fl-Att dwar l-Organizzazzjonijiet
Volontarji. Għaldaqstant ġie allokat uffiċċju
għall-użu
tal-Kunsill
għat-twettiq
ta’
responsabbiltajiet, anke dawk amministrattivi
kif ukoll ħtiġijiet oħra marbuta ma’ l-attivitajiet
li ta’ min jgħid ingħataw appoġġ sħiħ mill-

uffiċċju tal-Kummissarju minkejja in-nuqqas
kbir kemm fir-riżorsi umani kif ukoll dawk
finanzjarji.
L-uffiċċju tal-Kummissarju ta l-appoġġ tiegħu
b’mod loġistiku u bir-riżorsi tiegħu biex seta’
ġie organizzat l-ewwel seminar nazzjonali
organizzat mill-Kunsill f’Awwissu 2009.
Minħabba l-impenji tal-Kunsill u l-programm
ta’ attivitajiet maħsub għas-sena 2010, li aktarx
jikber b’rabta mal-preparazzjonijiet għas-Sena
Ewropea dedikata għal Azzjoni Volontarja,

Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat waqt laqgħa mal-E.T. Dr. George Abela, President ta’ Malta
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2011, jidher ċar li hemm bżonn li l-Kunsill ikollu
baġit speċifiku u uffiċċjal assenjat għalih biex
iwettaq ix-xogħol tal-Kunsill.

fejn l-opinjoni jew l-azzjoni li tittieħed millKummissarju dwar xi kwistjoni tkun f’kunflitt
ma’ dik tal-Kunsill; anke sitwazzjonijiet
fejn il-liġi tirrikjedi li l-Kummissarju jikseb
l-approvazzjoni tal-Kunsill għal xi azzjoni li
jkun jixtieq jieħu, eċċ. Jista’ wkoll ikun hemm
każijiet fil-futur, fejn il-Kunsill jista’ jintalab
minn xi organizzazzjonijiet volontarji jiddiskuti
l-imġieba tal-Kummissarju.

Il-Ħatra tal-Kunsill
Il-Kummissarju irċieva diversi lmenti minnaħa tas-settur volontarju, inkluż minn
delegazzjoni mill-Federazzjoni tal-NGOs, dwar
il-kompożizzjoni u l-mod kif jiġi maħtur ilKunsill. Saru żewġ talbiet li kienu:

Dawn huma sitwazzjonijiet fejn il-membri talKunsill għandu jkollhom iċ-ċans li jitkellmu
bil-liberta’ kollha mingħajr inibizzjoni li
possibilment jista’ jkun hemm minħabba
l-preżenza ta-Kummissarju. Barra minn hekk,
minħabba l-fatt li l-Kunsill sar iktar involut
de facto fi programmi ta’ taħriġ u tkabbir
ta’ riżorsi fis-settur, il-Kummissarju sab li irrwol tiegħu issa sar iktar konċentrat fuq
regolazzjoni, informazzjoni u ġbir ta’ data fuq
is-settur. Madankollu jibqa’ dejjem il-fatt li
l-kollaborazzjoni mal-Kunsill biex iwettaq ilprogrammi tiegħu flimkien mall-appoġġ filħidma biex ikabbar il-benefiċċji tal-iskrizzjoni
se jibqgħu parti importanti ħafna mir-rwol
tal-Kummissarju.
Meta jkun meħtieġ, ilKummissarju jista’ jitlob jew jintalab li jkun
preżenti jew li jirraporta fuq xi kwistjoni li tkun
fl-aġenda tal-Kunsill.

(1) Li l-Kunsill għandu jkun magħmul 		
b’tali mod li jirrappreżenta is-settur b’mod
differenti, iġifieri skont il-qasam rispettiv li
jaħdem fih; per eżempju ambjent, 		
diżabilita’, kultura, eċċ.
(2) Li l-Kunsill jew għallinqas parti 		
sostanzjali minnu jiġi nominat mis-settur
innifsu permezz ta’ sistema demokratika
ta’ elezzjoni minflok mill-Ministru, kif
hemm imniżżel ukoll fil-liġi.
Ġie argumentat li, b’dan il-mod, il-Kunsill ikun
verament rappreżentattiv tas-settur, maħtur
b’mod aktar demokratiku, u tkun garantita
iżjed l-indipendenza tiegħu mill-Gvern.
Għaldaqstant il-Kummissarju talab għal
proposti konkreti dwar il-bidliet li jixtiequ li
jsiru fl-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji,
kif ukoll proġett biex dawn jiġu bis-seħħ
bl-għan li jiġu ppreżentati lill-Gvern għallkunsiderazzjoni. Madankollu, sal-lum dawn
il-proposti għadhom ma sarux.

Għaldaqstant
il-Kummissarju,
qiegħed
jirrakkomanda li l-Artikli rilevanti, iġifieri Artiklu
35 (2), jitneħħa filwaqt li Artiklu 35 (4) jinbidel
kif ġej:
‘Il-membri tal-Kunsill għandhom huma
stess jeleġġu iċ-Chairperson kif ukoll il-Viċi
Chairperson tal-Kunsill minn fost il-membri
tal-Kunsill infushom.”

Rwoli Distinti
Matul din is-sena, il-Kummissarju ħadem ħafna
b’mod attiv mal-Kunsill preżenti u għandu
rapport ta’ xogħol tajjeb ħafna mal-membri talKunsill. Minkejja dan, wara sena ta’ esperjenza,
illum jemmen li r-rwoli distinti tal-Kunsill u
tal-Kummissarju għandhom ikunu riflessi
fil-liġi li għandha tiġi emendata b’tali mod li
jitneħħa r-rwol tal-Kummissarju bħala deputat
Chairperson ex-officio u membru tal-Kunsill.
Dan minħabba li ġieli jkun hemm sitwazzjonijiet
27

10. Il-Fond għallOrganizzazzjonijiet
Volontarji
Matul din is-sena, il-Kunsill waqqaf il-Fond
għall-Organizzazzjonijiet Volontarji (VOF)
bħala fondazzjoni u ġiet ukoll iskritta malKummissarju nhar it-3 ta’ Lulju 2009 (VO/001).
Madankollu din il-fondazzjoni effettivament
hija inattiva minħabba li l-Gvern ma laqgħax
it-talba li jalloka flus biex tibda titħaddem.
Mhux realistiku li l-VOF tkun tiddependi minn
flus li jistgħu jinġabru minn penali imposti
mill-Kummissarju fuq l-organizzazzjonijiet
volontarji li ma jobdux id-direttivi tiegħu,
hekk kif hemm imsemmi f’Artiklu 34 (4) talAtt dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji. Dan
is-sors ta’ dħul huwa inċert u probabbilment
jkun ammont żgħir. Fil-fatt bħalissa huwa vojt.
Minħabba li dan il-Fond huwa kruċjali għallattivitajiet tal-Kunsill li jsiru għas-settur kollu
skont il-liġi, hemm bżonn li b’mod urġenti
jinstab sors ieħor ta’ dħul.

fil-fatt hemm fl-istatut tal-VOF sabiex jiġi evitat
il-bżonn li jsir tibdil fil-futur. Madankollu,
għandu jkun imniżżel ċar li l-Kunsill jiżviluppa
miżuri u l-policies li fuqhom irid jimxi u
jimplimenta l-Bord tal-Amministraturi. Il-Kunsill
min-naħa tiegħu, filwaqt li għandu d-dmir li
jissorvelja dak li jkun qed isir, ma jindaħalx flamministrazzjoni ta’ kuljum tal-VOF.
Għandu jkun ċar ukoll li l-Kunsill ma jistax jieħu
bi dritt fondi mill-VOF, iżda jista’ jippreżenta
proġetti li jaqblu mal-iskop li għalih jiġu allokati
l-fondi. Dan għandu jsir biss meta l-proġetti
tal-Kunsill huma ibbażati fuq edukazzjoni,
tkabbir ta’ riżorsi u/jew appoġġ għat-tmexxija.
Ir-rwol tal-VOF għandu jkun spjegat ċar li
huwa wieħed ta’ organizzazzjoni li tagħti fondi,
u li tibbenefika minn fondi li prinċiparjament
jiġu mill-Gvern ta’ Malta, biex imbagħad
tgħaddihom b’mod trasparenti lis-settur
volontarju. Għaldaqstant il-VOF għandha
tkun mezz alternattiv għal finanzjar dirett millMinisteri u alternattiva għal organizzazzjonijiet
bħal Malta Community Chest Fund li b’hekk
ikollha valur miżjud.

Skont il-liġi, il-Kunsill għandu r-responsabbilta’
li jamministra il-VOF, u għandu dmir skont
Artiklu 37 (5) li jaħtar bord ta’ amministraturi
tal-Fond, li jingħata istruzzjonijiet kif imexxi
mill-Kunsill.
Il-liġi għandha tirrifletti din
l-intenzjoni. Din il-pożizzjoni teżisti fl-istatut
tal-VOF, madankollu il-liġi kif inhi bħalissa
toħloq ambigwita’. Għaldaqstant, l-Artiklu 37
(5) li semmejna għandu jiġi emendat kif ġej:

Ta’ min jgħid li nħolqu xi kumplikazzjonijiet
fir-rigward tal-VOF minħabba li l-Kunsill
huwa struttura sponsorjata mill-Gvern u li
l-membri fi ħdanu huma maħtura mill-Gvern.
Għaldaqstant, l-Att dwar l-Organizzazzjonijiet
Volontarji għandu jiġi emendat biex ikun
hemm kundizzjoni li permezz tagħha l-VOF
għandu titqies bħal kull fondazzjoni oħra
stabbilita skont il-liġi.

‘Il-Fond għall-Organizzazzjonijiet Volontarji
għandu jkun amministrat minn bord ta’
amministraturi maħtur mill-Kunsill. Dan ilbord jaqa’ direttament taħt ir-responsabbilta’ u
t-tmexxija tal-Kunsill hekk kif imsemmi fl-Istatut
tal-Fond għall-Organizzazzjonijiet Volontarji’.
Ir-rwol tal-Kunsill għandu jkun spjegat b’mod
aktar ċar f’dak li għandu x’jaqsam mal-VOF, kif
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11. Il-Kunsill Malti 		
		 għas-Settur
		 tal-Volontarjat
Nagħmlu Differenza

Il-Kunsill Malti għas-settur tal-Volontarjat waqt laqgħa tal-Kunsill

Settur volontarju attiv ħafna

Volontarji daħal fis-seħħ biex jirregola is-settur
b’mod iżjed ko-ordinat u ħolistiku.

Malta u Għawdex għandhom xorti li għandhom
settur volontarju mill-aktar attiv. Għal snin
sħaħ persuni volontarji ipprovdew is-servizzi
tagħhom f’oqsma varji: Welfare, kultura,
edukazzjoni, saħħa, sport u ambjent, kemm
fuq bażi lokali kif ukoll nazzjonali.

Ir-rwol ta’ dan l-uffiċċju, hekk kif stabbilit milliġi, huwa li joħloq struttura biex tinkiseb
armonija fil-miżuri politiċi u fir-regolamenti
marbuta mal-organizzazzjonijiet volontarji.
Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat
(il-Kunsill) għandu jservi bħala qafas għallkooperazzjoni bejn l-għaqdiet volontarji u
l-Gvern, biex jipprovdi appoġġ ċentralizzat
lill-organizzazzjonijiet li jinħtieġu, filwaqt
li jagħtihom l-għajnuna meħtieġa fl-isforzi
tagħhom biex ikunu professjonali.

Sa ftit snin ilu, il-maġġoranza talorganizzazzjonijiet volontarji irregolaw lilhom
infushom bla problemi u bi professjonalita’
kbira. Filwaqt li l-organizzazzjonijiet volontarji
se jkomplu jħaddnu l-awtonomija u l-karattru
tagħhom, l-Att dwar l-Organizzazzjonijiet
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Il-Kunsill jara lilu nnifsu bħala entita’ li l-għan
ewlieni tagħha huwa li jssaħħaħ il-kapaċitajiet
tas-settur volontarju u biex dan jagħmel
impatt f’Malta. Matul is-sena li qed nanalizzaw,
il-Kunsill ħadem bis-sħiħ biex jgħolli l-profil
tas-settur billi jikkomunika mal-pubbliku in
ġenerali dwar il-firxa tal-attivitajiet u l-interessi
tas-settur.

Il-Kunsill irnexxilu jilħaq kważi l-għanijiet
kollha li ippjana għal din is-sena iġifieri:
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		

Il-Kunsill għandu sfida biex jwieġeb għattalbiet kollha għall-għajnuna li jsiru millorganizzazzjonijiet volontarji, waqt li fl-istess
ħin ikollu l-kapaċita’ li jidentifika u jaħdem
fuq kwistjonijiet li jagħmlu impatt fuq
l-organizzazzjonijiet sabiex jiksbu benefiċċji
soċjali. Is-settur volontarju għandu storja li
dejjem serva bħala xprun għall-bidla, fejn fetaħ
it-triq għal metodi ġodda ta’ ħidma u kien ilħolqa bejn it-tħassib tal-pubbliku, politka
ġdida u bidla soċjali.

I-Kunsill kompla jiżviluppa ilkomunikazzjoni esterna
Iffinalizza il-proċess ta’ tiġdid talmembri
Inħatar bord biex jamministra il-Fond
għall-Organizzazzjonijiet Volontarji
Ġie approvat abbozz ta’ dokument
dwar ix-xogħol tal-Kunsill
Inbeda proċess ta’ konsultazzjoni
għall-ħatra ta’ Bord ta’ Medjazzjoni
Ġiet approvata l-istrateġija fit-tul talKunsill
Il-Kunsill iffinalizza wkoll programm ta’
taħriġ
L-organizzazzjoni ta’ workshops /
seminars

Għarfien

Wieħed mill-impenji ewlenin tal-Kunsill huwa
li jiffaċilita’ l-ħidma ta’ organizzazzjonijiet
li għandhom esperjenza kbira u prattika li
kisbu permezz tal-attivitajiet tagħhom, sabiex
jgħin fi proċessi ta’ ippjanar kif ukoll jgħin fiddirezzjoni ta’ politika soċjali u ambjentali.

L-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji ġie
approvat mill-Parlament fl-2007. Madankollu,
l-awtoritajiet f’Malta b’mod regolari jiksru
din il-liġi: Per ezempju, donazzjonijiet
jitqassmu lill-organizzazzjonijiet volontarji
mhux reġistrati u jingħataw eżenzjonijiet
minn Ministri responsabbli mingħajr ma
jiġi ikkonsultat il-Kunsill, hekk kif stipulat filliġi. L-organizzazzjonijiet reġistrati qed jiġu
diskriminati minħabba li huma konformi malLiġi dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji,
filwaqt li l-organizzazzjonijiet li jaqgħu taħt
il-ġurisdizzjoni tal-Knisja u l-Malta Community
Chest Fund (MCCF) ingħataw għajnuna minn
awtoritajiet li suppost jafu aħjar minn hekk, bla
ma rreġistraw. Fil-fatt qed jingħataw iżjed minn
hekk: qed jibbenefikaw minn fondi tal-iStat,
u wkoll qed jingħataw għajnuna b’xejn minn
dipartimenti tal-Gvern u korporazzjonijiet.

Viżjoni Strateġika
Din is-sena il-Kunsill kompla miexi lejn irrealizzazzjoni tal-viżjoni strateġika tiegħu;
Viżjoni
Il-viżjoni tal-Kunsill Malti għas-Settur talVolontarjat hija li tinħoloq struttura 		
vibranti, sostenibbli u inklussiva ta’ 		
organizzazzjonijiet volontarji li tagħti 		
appoġġ lill-iżvilupp tal-membri fi ħdanha,
lis-settur b’mod sħiħ u korpi kostitwiti
oħra biex b’hekk tindirizza, tinvolvi,
issaħħaħ u tlaħħaq mal-bżonnijiet tal-		
organizzazzjonijiet.

Bħala rappreżentant tal-organizzazzjonijiet
volontarji f’Malta, il-Kunsill irid jieħu pożizzjoni
ċara: dan kollu mhux aċċettabli. Il-Kunsill mhux
jingħata l-għarfien u r-rikonoxximent li jixraqlu
u għaldaqstant il-Kunsill jinsab iddiżappuntat
ħafna. Ċertu setturi mill-midja stampata
fehmu l-ispirtu tal-liġi u aċċettaw li jiktbu dwar
din il-kawża.. Il-Kunsill isostni fil-maġġor parti

Missjoni
Il-Missjoni tal-Kunsill hija li jirrapreżenta
u jippromwovi is-settur volontarju u talkomunita’ f’Malta u Għawdex u jipprovdi
appoġġ u direzzjoni lil l-istess settur
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dak li nkiteb dwaru, madankollu l-awtoritajiet
rilevanti ma tantx taw każ.

huwa li l-Kunsill se jibqa’ jinnegozja biex
l-organizzazzjonijiet volontarji jiġu ittrattati blistess mod irrispettivament minn min huma.
Il-Kunsill se jibqa’ wkoll jirsisti biex jipproteġi
l-interessi tas-settur.

L-Uffiċċju tal-President żamm il-pożizzjoni
tiegħu u L-Istrina 2009 serviet bħala eżerċizzju
fejn entitajiet mhux reġistrati ingħataw ilmessaġġ li m’hemm ebda konsegwenzi
konkreti jekk dawn jagħżlu li ma jirregolarizzawx
il-pożizzjoni tagħhom mal-Kummissarju għallOrganizzazzjonijiet Volontarji.

Fond għall-Organizzazzjonijiet Volontarji
Dan il-fond ġie stabbilit bil-liġi biex jgħin u
jagħti appoġġ lill-organizzazzjonijiet volontarji
reġistrati permezz ta’ tagħrif, tmexxija u
benefiċċji finanzjarji hekk kif imniżżel f’Artiklu
37 (3) tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet
Volontarji.

Il-pożizzjoni tal-Kunsill hija ċara biżżejjed.
L-MCCF għandha tiddeċiedi x’tip ta’
organizzazzjoni hi: jekk hija organizzazzjoni
pubblika għandha tqassam fondi biss lillorganizzazzjonijiet volontarji reġistrati; jekk
hija organizzazzjoni volontarja tista’ tagħżel
li ma tirreġistrax iżda imbagħad ma tistax
tibbenefika minn fondi pubbliċi u benefiċċji
oħra; jekk min-naħa l-oħra tiddeċiedi li hija
Fond, din għandha tirregolarizza ruħha
għal hekk. L-istess raġunament jgħodd
għall-organizzazzjonijiet li jaqgħu taħt ilġurisdizzjoni tal-Knisja.
Ħadd minnhom
m’huwa jew m’għandu jkun ‘il fuq mil-liġi.

Il-Kunsill
talab lill-Ministri tal-Finanzi,
Ekonomija u Investiment, u dak responsabbli
mill-Politika Soċjali biex jgħinu ħalli jibda
jitħaddem dan il-Fond billi jiġi inkluż fil-Baġit
2009, jew billi tingħata donazzjoni mill-Fond
għall-Kawżi Ġusti. Il-Kunsill innegozja bis-sħiħ
iżda dan ma kienx biżżejjed. L-ebda fondi ma
ġew allokati la fil-Baġit u l-anqas mill-Fond
għall-Kawżi Ġusti.
Taħriġ u Amministrazzjoni

Il-Kunsill jemmen bis-sħiħ li organizzazzjonijiet
li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Knisja
u l-MCCF għandhom jirreġistraw malKummissarju
għall-Organizzazzjonijiet
Volontarji. Dan isaħħaħ is-settur volontarju
f’Malta u jagħmlu iżjed kredibbli. Il-Kunsill jaf
li il- kwistjonijiet huma l-iktar dwar l-istruttura
ta’ dawn l-organizzazzjonijiet. Madankollu ilkwistjonijiet jeżistu biex jiġu solvuti permezz
ta’ djalogu kostruttiv. Wara kollox il-Kunsill
huwa biss interessat li jissalvagwardja
l-organizzazzjonijiet volontarji reġistrati u li
jiksbu l-aqwa kundizzjonijiet għas-settur b’mod
sħiħ. Il-Kunsill mhux qed jipprova jdgħajjef lillMCCF u lill-organizzazzjonijiet li jaqgħu taħt ilġurisdizzjoni tal-Knisja, iżda l-liġi ġiet imnedija
biex tkun osservata minn kulħadd: dan huwa
l-unika mezz biex nimxu ‘l quddiem ħalli jkollna
settur volontarju b’saħħtu u magħqud.

Partiċipanti waqt is-Seminar ‘Support-TrainingNetworking’

Il-Kunsill organizza b’suċċess l-ewwel seminar
tiegħu għas-settur tal-volontarjat.
Ġew
organizzati erba’ workshops waqt is-seminar
imsemmi ‘Support - Training – Networking: For
a better Voluntary Sector’. Il-workshops kienu
imsemmija hekk: Networking and Federations,
Training, Accounting for VO’s, u Code of Ethics
and Good Practice. Dan is-seminar kien
l-opportunita’ ideali biex niksbu ideat u rispons
mill-parteċipanti biex jiġi ippreparat pjan ġdid
għas-settur.

F’dan ir-rigward qed isiru diskussjonijiet malUffiċċju tal-Prim Ministru u mal-Ministru
responsabbli mill-Politika Soċjali. Fix-xhur li
ġejjin il-Kunsill jispera li jkun jista’ jikkomunika
x’irriżulta minn dawn il-laqgħat. Li hu żgur
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Sena 2011 - ‘Sena Ewropea għall-Attivitajiet
Volontarji li jippromwovu Ċittadinanza Attiva’
Is-sena 2011 ġiet magħżulha bħala isSena Ewropea għall-Attivitajiet Volontarji li
jippromwovu ċittadinanza attiva u l-Kunsill
ġie nominat mill-Gvern bħala l-ko-ordinatur
nazzjonali. Hekk kif il-Kunsill jinħatar
uffiċjalment mill-Kunsill tal-Ewropa, jibda
jmexxi l-preparazzjonijiet għal din l-attivita’.
Importanti ħafna li din l-attivita’ tkun suċċess
biex issaħħaħ il-pożizzjoni tagħna u toħloq
argument favur l-għarfien attiv u appoġġ
sħiħ mill-Gvern bħala ‘ forum għas-settur talvolontarjat u bażi li minnha tiġi żviluppata
koperazzjoni
bejn
organizzazzjonijiet
volontarji u l-Gvern’. Minkejja li l-Liġi qegħda
f’postha, u minkejja l-kliem kollu sabiħ dwar ilKunsill, dan għadu ma ġiex fis-seħħ.

Prof. Kenneth Wain, Kummissarju għallorganizzazzjonijiet, Volontarji jindirizza parteċipanti
waqt is - Seminar ‘Support - Training - Networking’

Kelliema waqt is - Seminar ‘Support - Training Networking’ Seminar

Konklużjoni

L-Ghanijiet tal-Kunsill

Minkejja l-ixkiel kollu, u grazzi għall-ħafna
xogħol li wettqu il-membri kollha tal-Kunsill
matul is-sena, il-Kunsill stabilixxa ruħu fuq bażi
aktar soda. Ninsab kuntent ukoll bin-numru
ta’ organizzazzjonijiet li ħadu l-inizzjattiva
li jibdew il-proċess ta’ iskrizzjoni malKummissarju: sal-aħħar ta’ Diċembru 2009,
dawn kienu jammontaw għal 359. Is-sena li
għaddiet kienet waħda ta’ sfida għall-Kunsill.
L-isfidi se jkomplu matul is-sena li ġejja meta
hu maħsub li l-Kunsill jibda jwettaq l-istrateġija
tiegħu biex jiżgura futur pożittiv għas-settur. Ilmembri tal-Kunsill irsistew biex iwettqu l-ħidma
meħtieġa u ninsab ċert li se jkomplu għaddejjin
bl-istess ritmu għas-sena li ġejja.

L-għan tagħna għas-sena 2010 huwa li nirsistu
iżjed u nagħtu iktar appoġġ lis-settur volontarju
biex dejjem ngħinu lill-organizzazzjonijiet
jiżviluppaw il-ħidma tagħhom. Din is-sena ilKunsill se jaħdem primarjament fuq:
•
		
		
		
•
		
•
		
•
		
		

il-ħolqien ta’ sit tal-internet għallKunsill b’firxa wiesgħa ta’ 			
informazzjoni dwar is-settur 			
volontarju,
Tnedija ta’ programm ta’ taħriġ dwar
żvilupp ta’ l-organizzazzjonijiet
It-titjib fid-database tal-Kunsill firrigward ta’ kuntatt mal-klijenti
It-tnedija ta’ programm pro-attiv
dwar prattiċi tajbin u l-valur tal-		
volontarjat u s-settur volontarju.

Robert Farrugia
Chairperson
Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat

L-uffiċċju tal-Kunsill huwa primarjament
immexxi minn voluntiera. Wara sittax-il xahar
li ċ-Chairperson tal-Kunsill ingħata l-ħatra u
twaqqaf il-Kunsill, dawn għadhom joperaw
mingħajr appoġġ amministrattiv full-time.
Dan qed ifixkel ix-xogħol amministrattiv u
l-istruttura tal-Kunsill, minħabba li ma jistax
iwettaq l-obbligazzjonijiet li għandu lejn issettur li jirrappreżenta.
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Anness A
Laqgħat tal-Kummissarju
Matul l-2009, il-Kummissarju kellu numru ta’ laqgħat rigward diversi kwistjonijiet li joħorġu mil-liġi
u kwistjonijiet oħra marbuta ma’ organizzazzjonijiet volontarji u investigazzjonijiet. Per eżempju,
saru laqgħat kif ġej:
Data tal-Laqgħa

Ma’ min saret il-Laqgħa

Suġġett

22 ta’ Jannar 2009

Konsulenti Legali

Rapport Annwali

22 ta’ Jannar 2009

Programme Implementation Directorate,
fil-Ministeru għall-Politika Soċjali

Rapport Nazzjonali dwar
Statistika

22 ta’ Jannar 2009

European Union Programmes Agency

Fondi tal-UE fil-qasam
tal-edukazzjoni u taħriġ
f’Malta

26 ta’ Jannar 2009

Society of the Blind

Federazzjoni Maltija talOrganizzazzjonijiet ta’
Persuni b’Diżabilita’

2 ta’ Frar 2009

Kap Eżekuttiv, Eden and Razzett
Foundation

Amalgamazzjoni bejn
l-Eden Foundation u
r-Razzett tal-Ħbiberija

6 ta’ Frar 2009

Hon. Clyde Puli, Segretarju Parlamentari
għaż-Żgħażagħ u Sport

Proġett biex issir riċerka
dwar l-involviment
taż-żgħażagħ fis-settur
volontarju

16 ta’ Frar 2009

Direttur Servizzi Korporattivi, Ministeru
għall-Politika Soċjali

Baġit tal-Uffiċċju talKummissarju

27 ta’ Frar 2009

Assoċjazzjoni Kunsilli ta’ L-iskejjel (AKS)

Kwistjonijiet dwar l-AKS

2 ta’ Marzu 2009

Kumitat Eżekuttiv Ġdid tal-Federazzjoni talOrganizzazzjonijiet tal-Persuni b’Diżabilita’

Laqgħa ta’
Familjarizzazzjoni

23 ta’ Marzu 2009

L-Eċċellenza Tiegħu l-President ta’ Malta

13 t’April 2009

Segretarju Permanenti fil-Ministeru għallPolitika Soċjali

Kollaborazzjoni bejn
l-Eċċellenza Tiegħu
il-President ta’ Malta u
l-Kummissarju
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Il-Fond għallOrganizzazzjonijiet
Volontarji u finanzjar

27 t’April 2009

Association of Abandoned Animals

Investigazzjoni

13 ta’ Mejju 2009

Rappreżentanti tal-Fondazzjoni Ulied
Hal-Qormi

Twaqqif ta’ fondazzjoni

14 ta’ Mejju 2009

Segretarju Permanenti Prinċipali, Ganado &
Associates, Advocates, Chairperson, Kunsill
Malti għall-Organizzazzjonijiet Volontarji,
rappreżentant tal-Prim Ministru

Iskrizzjoni ta’
organizzazzjonijiet li
jaqgħu taħt it-tmexxija
tal-Kurja

19 ta’ Mejju 2009

Assoċjazzjoni Kunsilli ta’ l-iskejjel

Investigazzjoni

20 ta’ Mejju 2009

The Ramblers’ Association of Malta u
Flimkien Għal Ambjent Aħjar

Laqgħa ta’ kortesija

27 ta’ Mejju 2009

Kunsill taż-Żghażagh (Universita’ ta’ Malta)

Iskrizzjoni talOrganizzazzjoni malKummissarju

2 ta’ Ġunju 2009

L-Eċċellenza Tiegħu, il-President ta’ Malta

Kwistjonijiet ta’
interess reċiproku
mal-Kummissarju u
l-Kunsill Malti għallOrganizzazzjonijiet
Volontarji

2 ta’ Ġunju 2009

Foundation for Respite Care Services

Iskrizzjoni talorganizzazzjoni malUffiċċju tal-Kummissarju

3 ta’ Ġunju 2009

Director Programme Implementation,
Permanent Committee on National Strategies
for Social Protection and Social Inclusion

Strateġiji dwar
kwistjonijiet marbuta
mal-uffiċċju talKummissarju

19 ta’ Ġunju 2009

Segretarju Parlamentari fil-Ministeru
għall-Politika Soċjali

Tmexxija tal-baġit taluffiċċju tal-Kummissarju

20 ta’ Ġunju 2009

Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika

Koperazzjoni fuq
proġetti ta’ riċerka

26 ta’ Ġunju 2009

Retinitis Pigmentosa Association (Malta)

Kwistjonijiet pendenti
mal-Federazzjoni Maltija
tal-Organizzazzjonijiet ta’
Persuni b’Diżabilita’

22 ta’ Lulju 2009

President, Kumitat għall-Affarijiet Soċjali

Kollaborazzjoni malEċċellenza tiegħu
l-President ta’ Malta u
l-Kunsill Malti għallOrganizzazzjonijiet
Volontarji.

25 t’Awwissu 2009

National Federation of NGOs of Malta

Kwistjonijiet varji għal
titjib reċiproku
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13 t’Awwissu 2009

Segretarju Permanenti fil-Ministeru għarRiżorsi u Affarijiet Rurali u d-Direttur tadDepartment for Animal Welfare

Koperazzjoni malUffiċċju tal-Kummissarju

13 t’Awwissu 2009

Youth Policy Co-ordinator, Segretarjat
Parlamentari għaż-Żgħażagħ u Sport;
u Lecturer fid- Department of Youth and
Community Studies, Universita’ ta’ Malta

Proġett ta’ riċerka dwar
il-parteċipazzjoni tażżgħażagħ fis-settur
volontarju

3 ta’ Settembru 2009

Malta Hospice Movement

Kollaborazzjoni malUffiċċju tal-Kummissarju

3 ta’ Settembru 2009

Planning and Priorities Coordination Division

Bord tal-Appelli dwar
proċessi ta’ tfigħ ta’
offerti għall-Fondi tal-UE

22 ta’ Settembru 2009

Federazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonijiet
ta’ Persuni b’Diżabilita’

Kwistjonijiet interni talorganizzazzjoni

7 t’ Ottubru 2009

Diretturi Ġenerali fi ħdan il-Kummissjoni
Ewropea

Rwol tal-Kummissarju u
l-funzjonijiet tal-Uffiċċju
tal-Kummissarju

22 t’Ottubru 2009

Chairperson, Kumitat tal-Affarijiet Soċjali

Kwistjonijiet marbuta
mas-settur volontarju
f’Malta

27 t’Ottubru 2009

Għaqda Każini tal-Banda

Is-sitwazzjoni tal-każini
tal-baned u l-iskrizzjoni
mal-Kummissarju

26 t’Ottubru 2009

Segretarju Permanenti

Operat tal-uffiċċju talKummissarju

3 ta’ Novembru 2009

Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura

Malta Arts Fund

19 ta’ Novembru 2009

Kunsill Studenti Universita’

Kamra allokata flUniversita’ ta’ Malta

20 ta’ Novembru 2009

On. Ministru għall-Politika Soċjali

Iskrizzjoni tal-Malta
Community Chest Fund
u l-Kurja

24 ta’ Novembru 2009

Ministeru tal-Finanzi u Awtorita’ dwar
Lotteriji u Logħob

Applikazzjoni għallpermessi minn
organizzazzjonijiet
volontarji reġistrati

11 ta’ Diċembru 2009

On. Ministru għall-Politika Soċjali

The Malta Community
Chest Fund
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Anness B
Mistoqsijiet Parlamentari
Matul is-sena l-Uffiċju tal-Kummissarju għall-Organizzazjonijiet Volontarji (CVO) irċieva 50
Mistoqsija Parlamentari.
Numru tal-PQ
Mistoqsija saret mill-:
Suġġett
Risposta mill-Uffiċju
				 tal-CVO
3692

On. Anthony Agius
Decelis

Kontribuzzjonijiet
finanzjarji mill-UE

Nil

5014

On. Chris Said

Xiri ta’ karozzi

Nil

5026

On. Chris Said

Safar fuq Xogħol

Nil

5103

On. Noel Farrugia

Nefqa fuq Mobile
Phones

Nil

5126

On. Noel Farrugia

Nefqa Globali ta’ Fuel/
Petrol

Nil

5113

On. Noel Farrugia

Nefqa Globali fuq
Hospitality

Nil

5258

On. Justyne Caruana

Għajnuna Finanzjarja
għall-kontijiet b’rabta
mal-utilitajiet lill-NGOs

Ma hemm ebda tip ta’
ftehim dwar għajnuna
finanzjarja malentitajiet rispettivi.

5866

On. Owen Bonnici

Organizzazzjonijiet
Non-Governattivi –
Għajnuniet ta’ fondi
mill-Unjoni Ewropea

Ingħatat il-lista ta’
organizzazzjonijiet
volontarji reġistrati
mal-Kummissarju.

5950

On. Jean Pierre
Farrugia

Tobba ingaġġati madDipartiment

Nil

6142

On. Chris Agius

Sahra

Nil

6448

On. Joe Mizzi

Lista ta’ Konsulenti

6457

On. Joe Mizzi

Nefqa Globali ta’ Safar

Ganado & Associates
Legal Consultants.
Ħlas: €16,892.50
Nil

6557

On. Chris Agius

Impjegati li Qabżu

Nil
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l-Kwota permessa
lilhom
6641

On. Silvio Parnis

Kummissarju għallOrganizzazzjonijiet
Volontarji – Jobbliga
organizzazzjonijiet
jippubblikaw audited
accounts

Ir-Rapporti finanzjarji
ta’ VOs reġistrati huma
pubbliċi u wieħed jista’
jarahom mill-Uffiċju
tal-CVO

7209

On. Alfred Sant

Nefqa Kapitali
f’Għawdex

Nil

7446

On. Anthony Agius
Decelis

Kuntratti Speċjali ta’
Carers

Nil

7657/7653/7666

On. Noel Farrugia

Kumitati (Jan-Mar
2009)

3 Laqgħat tal-Kunsill

7657/7653/7666

On. Noel Farrugia

Kumitati (Jan-Mar
2009)

Bord tal-Appelli ma
ltaqax

7875

On. Charles Buhagiar

Energy Saving Audits

Nil

1360

On. Noel Farrugia

Flus pendenti fuq
spejjeż kapitali

Nil

7970

On. Noel Farrugia

Numru ta’ Karozzi/
Vetturi Mikrija

Nil

8418

On. Charles Mangion

Servizz tal-Internet
mhux provdut millMITTS

Nil

8692

On. Joe Mizzi

Mobile Phones u Linji
Fissi

Nil

9044

On. Anton Refalo

Proġetti li se jitwettqu
f’Għawdex 2009-2013

Nil

9163

On. Chris Cardona

Direct Orders 2007 2009

Ganado & Associates
€46.60 fis-siegħa
(massimu ta’ 10 sigħat
fil-ġimgħa)

9172

On. Chris Cardona

Numru ta’ karozzi
mikrija

Nil

9340

On. Stefan Buontempo

Skemi li jistgħu
jibbenefikaw minnhom
il-Kunsilli Lokali

Nil

9580

On. Anthony Agius

Ħaddiema li għalqu
l-Eta’ tal-Irtirar

Nil

9733

On. Chris Cardona

Bini ta’ siti tal-internet

Nil
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9716

On. Justyne Caruana

Għawdxin maħtura
f’bordijiet

Nil

10059

On. Charles Mangion

Sorsi Alternattivi ta’
Enerġija

Nil

10265

On. Charles Mangion

Xiri ta’ għamara u
rilokazzjoni tadDipartiment

Għamara li nxtrat
għall-uffiċċju talKummissarju u
għall-Uffiċċju taċChairperson tal-Kunsill

10679

On. Leo Brincat

Taxxi, Tariffi u Miżati
Jannar – Settembru
2009

€40 Miżata biex
organizzazzjoni
tirreġistra malKummissarju.

10787

On. Justyne Caruana

Leave għall-Ġenituri

Nil

10798

On. Justyne Caruana

Miżuri favur il-familja

Nil

10808

On. Justyne Caruana

Riċevimenti April –
August 2009

Nil

11256

On. Noel Farrugia

Serqiet Rappurtati

Nil

11131

On. Justyne Caruana

Faċilitajiet biex
ommijiet ħaddiema
jreddgħu t-trabi

Nil

11143

On. Justyne Caruana

Materjal Stampat

300 kopja tar-Rapport
Annwali. Intużat karta
riċiklata

11642

On. Justyne Caruana

Impjegati bitTeleworking

Nil

11670

On. Noel Farrugia

Ħaddiema abbażi ta’
kuntratt

Persuna waħda

11728

On. Chris Agius

Żmien biex tintbagħat
tweġiba permezz ta’
email

Fi żmien 24 siegħa

12081

On. Charlo Bonnici

Għaqdiet volontarji li
rċevew fondi

Intbagħtet
informazzjoni dwar
lil min għandha
tiġi riferuta din
il-mistoqsija għallinformazzjoni mitluba

12138

On. Noel Farrugia

Ħaddiema Barranin
– Kuntratt mal-Gvern
Malti

Nil
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12629

On. David Agius

Dar Jean Vanier
– Għajnuna lillfondazzjoni li tmexxi
dawn id-djar

l-Uffiċċju talKummissarju
m’għandux fondi
biex jassisti lillorganizzazzjonijiet
volontarji

13012

On. Owen Bonnici

Masonic Lodges
reġistrati bħala
organizzazzjonijiet
volontarji

Nil

13695

On. Jean Pierre

Taħriġ għall-Impjiegi/
Preparazzjoni għallImprenditorija

Nil
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Attivitajiet minn Għaqdiet Volontarji iskritti

Il-Premju għaż-Żagħżugħ/a tas-sena
organizzata mill-Fundazzjoni OASI

Ħwienet tax-xogħol, uffiċċini u Klinik ħdejn
Dar għat-tfal u żghażagħ b’diżabilita’ filKenja, mibnija bl-għajnuna tal-għaqda
volontarja Kull Bniedm Ħija

Restawr tat-Torri tal-għassa tas-seklu 17,
f’Imġarr ix-Xini, minn Wirt Għawdex

Rebbieħa u parteċipanti tat-tornament
tas-Sajf tal-2009 tat-Table Tennis Academy li
saret fis-Civil Service Sports Club

Universal Peace Federation Malta waqt
żjara mal-E.T. Dr. George Abela, President ta’
Malta

The New Choral Singers ikantaw waqt
kunċert li taw fil-Kon-Kattidral ta’ San
Ġwann, fl-okkażjoni tal-World Hospice and
Palliative Care Day 2009
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Id-Down Syndrome Association flimkien
mal-Malta Girl Guides ħadu sehem fi proġett
Youth in Action li kien iffinanzjat minn fondi
tal-Unjoni Ewropea

The Breast Care Support Group waqt mixja
f’Għawdex sabiex iqajjmu iżjed għarfien
għall-kawża tagħhom

Il-50 hour Bicycle Marathon 2009
organizzata mill-Liċeo Ħamrun u l-Kulleġġ
San Ġorg Preca għall-karita’

Il-Banda tas-Soċjeta’ Mużikali San Lawrenz,
Birgu idoqq waqt il-Festa, fis-7 t’Awwissu
2009 fi pjazza Vittorja, Birgu

Iċ-Ċerimonja tat-tqassim taċ-ċertifikati
fl-iskema VolServ għal voluntiera li jaħdmu
fl-isptar Mater Dei

Workshop li sar fis-sajf fil-Kajr L-Eġittu, fuq
inizzjattiva tal-Union of Mediterranean
Architects, għal studenti li qed jistudjaw
għal periti
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Residenti tal-Laboratorju tal-Paċi flimkien
ma’ refuġjati oħra miċ-Ċentru miftuħ ta’
Ħal-Far, qiegħdin jfakkru l-Ġurnata Dinjija
għar-Refuġjati

Il-Malta Motorsport Federation organizzat
‘Paqpaqli għall-Istrina 2009’, flimkien malorganizzaturi tal-programm Paqpaq

Tfal Orfni mill-Federazzjoni Russa għal btala
f’Malta mal-familji Maltin organizzata millInternational Charity Society

Scouts Maltin waqt il-UK Adventure Camp
– inizzjattiva minn The Scout Association of
Malta

Malta Tourism Society waqt żjara ta’ studju
tal-European Union of Tourism Officers
(EUTO) li saret f’Catalunya, Spanja

Il-Malta Regional Development and
Dialogue Foundation organizzat diskussjoni
bejn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea
bit-tema ‘Il-Konsultazzjoni maċ-Ċittadini
Ewropej’
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Membri tal-Malta Guide Dogs
Foundation

It-tnedija tal-Malta Association of Crohn’s
and Colitis

It-tnedija tal- Entomological Society of
Malta

L-E.T. Dr. George Abela, President ta’ Malta
waqt żjara fl-iskola Marian Albatool

L-Emergency Fire & Rescue Unit, organizzat
l-attivita’ għal Karita’ ‘EFRU Cycles for
Charity 2009

Voluntiera ta’ Din l-Art Ħelwa, iħawlu siġar
f’Foresta 2000, il-Mellieħa
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Klabbs fil-kommunita’ għan-nanniet li
regolarment jieħdu ħsieb in-neputijiet, Inizjattiva tal-fundazzjoni St. Jeanne Antide

Less Talk – More Action’ – attivita’ fuq ilklima organizzata mill-Moviment Graffitti

Il-Federazzjoni Kaċċaturi, Nassaba u
Konservazzjonisti, organizzat attivita’ għal
għoti tad-demm

L-Isqof Anyolo u Monsinjur Grima waqt
it-tberik tal-ftuħ ta’ parti mill-Kunvent
tas-Sorijiet fil-Kenya mibni mill-Moviment
Missjunarju Gesu fil-Proxxmu

Kunċert mill-Ġħaqda Każin Banda San Filep
AD 1851, biex jinġabru fondi għar-restawr
tal-faċċata tal-Knisja Parrokjali ta’ ĦażŻebbuġ

Tislima lil Frans Baldacchino ‘il-Budaj’
organizzata mill-għaqda VersAgħtini
l-Kelma Maltija, fir-Razzett tal-Markiż, ilMosta
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Attivita’ ta’ taħriġ ta’ salvataġġ minn St.
John Rescue Corps

Attivita’ mill-Mission Fund sabiex jinġabru
fondi għall-missjoni

Skejjel taż-żfin waqt attivita’ organizzata
mill-Lions Club ta’ San Pawl il-Bahar, sabiex
jinġabru fondi għal Malta Heart Foundation

Studenti mill-MCAST Għawdex waqt
ġurnata xogħol volontarju sabiex jgħinu lillFundazzjoni Richmond

Karettun tradizzjonali Malti waqt wirja
organizzata mis-Soċjeta Agrarja, fl-Mnarja,
l-Buskett.

Tħawwil ta’ siġar fil-Minden Grove, Park
Nazzjonali, Ta’ Qali – proġett bejn l-NGO
Ġermaniża, F.E.E. Minden, il-Ministeru għarRiżorsi u Affarijiet Rurali u l-International
Tree Foundation (Malta).
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