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1. INTRODUZZJONI 
 
1.1. Laqgħat  
Il-Kumitat dwar l-Affarijiet Soċjali ltaqa’ 13-il darba ma’ esperti 
li jaħdmu fil-qasam tad-diżabilità sabiex jifhem ir-realtà li 
jgħixu l-persuni b’diżabilità u jara x’tip ta’ xogħol jista’ jsir 
sabiex jingħataw is-servizzi kollha li hemm bżonn u sabiex is-
soċjetà Maltija ssir waħda iktar inklussiva.  
 
L-entitajiet u l-assoċjazzjonijiet li dehru quddiem il-kumitat 
sabiex jagħtu preżentazzjoni u jiddiskutu dan is-suġġett, kienu: 
 

− Il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità; 
− Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni; 
− It-Torball Blind Association; 
− Dar il-Kaptan; 
− Għaqda Nazzjonali Ġenituri ta’ Persuni b’Diżabilità; u 
− Equal Partners Foundation. 

 
1.2.  Skop tal-laqgħat  
Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali ħass il-bżonn illi 
jiddiskuti s-suġġett tad-diżabilità sabiex jikseb iktar 
informazzjoni fuq dan is-settur u jara kif jista’ jkun ta’ għajnuna 
sabiex jitjiebu s-servizzi u l-opportunitajiet għall-persuni 
b’diżabilità u l-familji tagħhom. 
 
Għaldaqstant saru diversi laqgħat ma’ esperti f’dan il-qasam 
sabiex fl-aħħar ta’ dawn id-diskussjonijiet seta’ jiġi fformulat 
dan ir-rapport li ser jagħti deskrizzjoni tar-realtà tal-persuni 
b’diżabilità f’Malta.   
 
Il-kumitat laqa’ l-kummenti u r-rakkmandazzjonijiet tal-persuni 
kollha li pparteċipaw f’dawn il-laqgħat.  Dan ir-rapport jiġbor 
flimkien id-diskussjonijiet u r-rakkmandazzjonijiet li ħarġu minn 
dawn il-laqgħat u jorbot ir-rwol tal-familja mal-persuni 
b’diżabilità fuq żewġ binarji: 
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 Familja li għandha membru tagħha li għandu xi tip ta’ 

diżabilità; 
 Persuna jew persuni b’diżabilità li qegħdin jiffurmaw il-

familja tagħhom. 
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2.  ID-DIŻABILITÀ 
 

L-Att dwar Opportunitajiet Indaqs (Persuni b’Diżabilità) (Kap. 
413 tal-Liġijiet ta’ Malta) jiddefinixxi “diżabilità” bħala “nuqqas 
fiżiku, mentali, intellettwali jew sensorju għal żmien twil li 
flimkien ma’ ostakli diversi, jista’ jillimita lil persuna milli 
tipparteċipa b’mod sħiħ u effettiv fis-soċjetà b’mod ugwali daqs 
l-oħrajn”. 
 
Is-soċjetà tagħna għamlet avvanzi kbar fil-kamp tad-diżabilità.  
Illum qed nersqu ‘l bogħod mill-mudell mediku tad-diżabilità u 
iktar viċin dak soċjali. Dan ifisser li minflok inqisu d-diżabilità 
bħala nuqqas, narawha bħala differenza.  M’għadniex naraw id-
diżabilità biss iżda qed naraw lil persuna li għandha bżonnijiet 
differenti minn ta’ ħaddiehor. Qed naċċettaw il-fatt li 
m’għandna l-ebda dritt li niddominaw il-ħajja ta’ persuna 
b’diżabilità bid-deċiżjonijiet tagħna – il-persuna b’diżabilità 
għandha kull dritt li tgħid x’tixtieq u x’taħseb li hu l-aħjar 
għaliha u dawn ix-xewqat għandhom jiġu rispettati.  Għalhekk 
għandna nħarsu lejn l-abbiltà ta’ kull persuna, u mhux lejn id-
diżabilità. 
 
F’ħafna każijiet id-diżabilità tinħass l-iktar meta l-persuna tiġi 
meqjusa bħala differenti jew inqas minn ħaddieħor.  Fi kliem 
ieħor, tista’ tkun is-soċjetà li tkabbar id-diżabilità għaliex 
f’ħafna każijiet, persuna b’diżabilità jista’ jkollha ħajja tajba 
daqs persuna li m’għandhiex diżabilità, jekk tingħata l-
opportunità, l-aċċessibilità u l-għajnuna li teħtieġ. 
 
2.1.  Diżabilità fiżika u intellettwali 
In-Nazzjonijiet Uniti, fid-definizzjoni tagħhom ta’ diżabilità 
jinkludu dik fiżika, mentali, intellettwali u sensorja: 
 
“Persons with disabilities include those who have long-term 
physical, mental, intellectual or sensory impairments which in 
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interaction with various barriers may hinder their full and 
effective participation in society on an equal basis with others.”1  
 
Id-diskussjonijiet li saru mal-Membri tal-Kumitat Permanenti 
dwar l-Affarijiet Soċjali trattaw kemm id-diżabilità fiżika kif 
ukoll dik intellettwali.  Is-Sinj. Louise Grech, Executive 
Manager tal-Equal Partners Foundation, spjegat illi: 
 

“.... jista’ jkun li l-fatt li tipprova tissepara d-
diżabilità fiżika mid-diżabilità intellettwali, jista’ 
jwassal għal daqsxejn ta’ diżgwid, speċjalment 
fejn hemm nies li għandhom diżabilità fiżika u 
intellettwali.  Jiġifieri se jkollok a lot of 
overlapping li kważi kważi ma tistax tagħmel 
daqshekk distinzjoni retta għax m’intix se tolqot 
lil kulħadd.”2 
 

Is-Sinj. Grech kompliet tispjega illi ħafna drabi jsiru ħafna 
diskussjonijiet fuq id-diżabilità fiżika u d-diżabilità intellettwali 
ma tingħatax daqshekk importanza: 
 

“Pereżempju mir-rapport tal-aħħar budget 
tkellimna fuq il-mobilità li hija importanti, imma 
tant hemm firxa ta’ diżabilitajiet li kemm id-
diskors tal-gvern kif ukoll id-diskors tal-
oppożizzjoni, jekk ma jkunx inklussiv għal 
kulħadd, jiġifieri għad-diżabilitajiet kollha, 
nispiċċaw li dejjem ikun hemm diviżjoni u dejjem 
ikun hemm diskriminazzjoni.”3 

                                                 
1 Artiklu 1 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, 2007 
2 Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 88. Rapport 
dwar ir-rwol tal-familja u persuni b’diżabilità – Inħarsu aktar id-drittijiet u 
l-interessi tal-persuni b’diżabilità filwaqt li jingħata aktar sapport lill-family 
carers - kummenti mis-Sinj. Louise Grech, Executive Manager, Equal 
Partners Foundation  
3 Ibid 
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Permezz ta’ diskussjoni ħolistika dwar id-diżabilità fiżika u dik 
intellettwali, seta’ jkun aċċertat li r-rakkmandazzjonijiet li jsiru 
iktar ’il quddiem f’dan ir-rapport jieħdu in konsiderazzjoni kull 
tip ta’ diżabilità. 
 
2.2.  Ir-realtà li jiffaċċjaw il-persuni b’diżabilità 
Is-Sinj. Marquita Mangiafico, President tal-Għaqda Nazzjonali 
Ġenituri ta’ Persuni b’Diżabilità, semmiet ħafna diffikultajiet li 
jkollhom jiffaċċjaw il-persuni b’diżabilità u l-familji tagħhom, 
fosthom dawk li għandhom x’jaqsmu ma’ djar residenzjali, 
edukazzjoni, aċċessibilità, xogħol u infurzar ta’ liġijiet. 
 
Hi bdiet billi spjegat kif il-bżonnijiet tal-familja jibdew mat-
twelid tat-tarbija li jkollha diżabilità u qalet illi hawn Malta għad 
m’hawnx sistema fejn ġenituri li għadhom kif kellhom tarbija 
jingħataw għajnuna immedjata.  Spjegat illi hi welldet lil binha 
fi sptar fl-Ingilterra: 
 

“qiegħda hawn illum għaliex ingħatajt it-tama 
mingħand psikologa li t-tifel tiegħi jista’ jgħix 
ħajja ta’ kwalità tajba anke jekk se jkollna 
niffaċċjaw ħafna diffikultajiet.  Din il-psikologa 
baqgħet miegħi għal ħafna ħin biex jekk kelli xi 
mistoqsijiet, tkun tista’ tipprova tagħtini risposta 
għalihom.  Indunajt li żammewni xi jiem oħra 
żejda l-isptar sakemm ġie aċċertat li jien stajt 
nikkopja bis-sitwazzjoni ġdida li sibt ruħi fiha.”4 

 
Issemma l-bżonn li ġenituri b’tarbija ġdida jkollhom is-sapport 
ta’ ħaddiema soċjali sabiex jingħataw l-għajnuna meħtieġa u 
jiġu ggwidati lejn servizzi u benefiċċji li jkunu intitolati 
għalihom. 

                                                 
4  Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 72. 
Nindirizzaw il-bżonnijiet ta’ persuni b’diżabilità u l-familji tagħhom - 
kummenti mis-Sinj. Marquita Mangiafico, President, Għaqda Nazzjonali 
Ġenituri ta’ Persuni b’Diżabilità 
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Dan il-bżonn issemma anke minn Dr. Elena Tanti Burlò  li qalet: 
 

“.... meta l-mara tkun tqila u jkollha xi problemi 
matul it-tqala, dawn għandhom jiġu segwiti.   
 
Apparti l-għajnuna tas-social worker, ikollhom 
bżonn ukoll ħafna appoġġ psikoloġiku.  Anke 
meta t-tabib jagħti l-aħbar li t-tarbija se titwieled 
b’diżabilità, irid ikun hemm professjonist jew 
social worker jew psikologu għax hemm ħafna 
xogħol li jrid isir.”5 

 
Dr. Tanti Burlò kompliet tispjega kif minn meta titwieled it-
tarbija hemm bżonn li jsir screening tajjeb, partikolarment fl-
ewwel tliet snin, għaliex iktar ma nindunaw tard b’xi diżabilità, 
iktar tilħaq issir ħsara: 
 

“Jekk aħna ma nindunawx li t-tifel mhux qed 
jisma’ sa sitt xhur, se tkun problema għalih biex 
imbagħad jiżviluppa l-kliem. Aħna, mingħajr 
kliem m’hemmx ħsieb, hux hekk,  jiġifieri anke l-
iżvilupp tal-ħsieb, l-iżvilupp intellettwali..... 
Jiġifieri hemm bżonn li jkun hemm screening 
programme.”6 

 
2.2.1.  Ħtieġa li nkattru l-aċċessibilità 
L-aċċessibilità hija waħda mill-iktar fatturi importanti għal 
persuni b’diżabilità.  B’aċċessibilità m’għandniex nifhmu biss 
ir-rampi fit-toroq għax il-kwistjoni ta’ aċċessibilità hija ħafna 
                                                 
5 Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 88. Rapport 
dwar ir-rwol tal-familja u persuni b’diżabilità – Inħarsu aktar id-drittijiet u 
l-interessi tal-persuni b’diżabilità filwaqt li jingħata aktar sapport lill-family 
carers - kummenti minn Dr. Elena Tanti Burlò, Psikologa, Equal Partners 
Foundation 
6 Ibid 
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ikbar minn hekk. Fost ħafna affarijiet oħra, tkopri kwistjonijiet 
bħall-użu tal-braille, li huwa forma ta’ kitba  li tista’ tinqara 
minn persuni għomja, kif ukoll l-aċċessibilità għall-
informazzjoni.  
 
Jekk wieħed jindirizza l-kwistjoni tal-aċċessibilità fit-toroq u fil-
bini, għalkemm sar ħafna avvanz, għad fadal ħafna xogħol xi 
jsir.    Is-Sinj. Mangiafico spjegat id-diffikultajiet li għadhom 
isibu il-persuni b’diżabilità fir-rigward ta’ aċċessibilità fil-
postijiet pubbliċi: 
 

“Minkejja li l-Kummissjoni Nazzjonali Persuni 
b’Diżabilità ilha li ħarġet l-Access for All Design 
Guidelines mis-sena 2000, l-aċċessibilità fiżika 
għadha problema kbira peress li ħafna mill-
postijiet pubbliċi  mhumiex aċċessibbli 
speċjalment għal persuni li jużaw siġġu tar-roti. 
Ta' min isemmi li s-siġġu tar-roti tal-elettriku ma 
jsolvix il-problemi, anzi, xi kultant jista' jkun 
agħar għax peress li huwa tqil ma jitlax bankina.  
 
Għandna informazzjoni li mhux il-permessi 
kollha tal-MEPA  jintbagħtu għand il-KNPD biex 
jiġu vvettjati jekk il-binja u l-post ta’ madwar hux 
se jkun  aċċessibbli  jew le. Ċerti xogħlijiet lanqas 
biss imorru għand il-KNPD. Għalhekk, sakemm 
jibqgħu l-affarijiet kif inhuma, se nibqgħu bil-
problemi.”7 
 

 
 

                                                 
7  Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 72. 
Nindirizzaw il-bżonnijiet ta’ persuni b’diżabilità u l-familji tagħhom - 
kummenti mis-Sinj. Marquita Mangiafico, President, Għaqda Nazzjonali 
Ġenituri ta’ Persuni b’Diżabilità 
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Dan il-fatt ikkonfermah is-Sur Joe Camilleri, President tal-
KNPD: 
 

“Rigward il-MEPA jien naqbel mal-frustrazzjoni 
li ssemmiet għax filwaqt li stabbilimenti pubbliċi 
u ħafna stabbilimenti privati mill-kbar u 
kummerċjali qegħdin jiġu għandna...  U rrid 
ngħid li meta daħlet fis-seħħ il-liġi tal-
opportunitajiet indaqs fl-2000 u aħna bdejna 
nagħmlu l-vetting għan-nom tal-MEPA, għall-
ewwel tlieta, erba’ snin, bdejna niskopru li mhux 
il-pjanti kollha kienu qegħdin jintbagħtu għandna, 
bir-riżultat li ġieli konna niġu kkritikati għaliex 
kien hemm xi post ġdid li ma kienx aċċessibbli 
meta fil fatt lanqas biss konna nkunu rajnih jew 
inkunu nafu bih.”8 

 
Is-Sinj. Mangiafico kompliet issemmi n-nuqqas ta’ aċċessibilità 
f’numru ta’ postijiet, fosthom bajjiet, ristoranti, swali taċ-
ċinema, teatri u ħwienet.  Semmiet ukoll illi ħafna bankini 
għadhom mhumiex aċċessibbli għal min għandu nuqqas ta’ 
mobilità u kompliet tispjega l-problemi li jiffaċċjaw fl-użu tat-
trasport: 

 
“M’hawnx taxis jew karozzi tal-kiri li jistgħu 
jieħdu persuni fis-siġġu tar-roti.  Il-vannijiet il-blu 
li jieħdu l-lifters huma diskriminatorji għax mhux 
inklussivi u jeħtieġ jingħataw dehra bħal 
minibuses normali.  Dawn huma problemi mhux 
tagħna biss iżda anke tat-turist li jixtieq jiġi Malta 
għal btala. Jekk verament irridu l-inklużjoni 
soċjali tal-persuni b’diżabilità rridu nkunu żguri li 

                                                 
8 Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 123. Laqgħa 
mal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità - kummenti mis-Sur Joe 
Camilleri, President, Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità 
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dawn in-nies jistgħu jmorru fejn jixtiequ kull ħin 
u kull mument.”9  

 
2.2.2.  Spejjeż li jxekklu l-inklużjoni u li joħolqu 
diskriminazzjoni 
Il-familji li għandhom membri b’xi tip ta’ diżabilità għandhom 
ħafna spejjeż illi forsi wieħed ma jkunx konxju tagħhom.  Huma 
spejjeż li fost ħafna affarijiet ikopru terapiji, safar għal raġunijiet 
mediċi, trasport, siġġijiet tar-roti, pushchairs u 
modifikazzjonijiet fid-dar.  L-Għaqda Nazzjonali Ġenituri ta’ 
Persuni b’Diżabilità qasmu mal-Membri tal-kumitat id-
diffikultajiet finanzjarji li jiltaqgħu magħhom ta’ kuljum: 
 

“Spejjeż kontinwi minħabba konsultazzjonijiet 
medici u terapiji u ħlasijiet biex it-tfal tagħna 
jkunu jistgħu jattendu jew jieħdu s-servizzi 
speċjalizzati għalihom. Għalkemm ħafna servizzi 
huma b’xejn għat-tfal tagħna, mhux l-istess jista' 
jingħad għal min ikun qed jakkumpanjahom.   
 
... Irridu nħallsu aktar biex ikollna mezzi ta' 
trasport aċċessibbli. Dan minħabba l-
modifikazzjonijiet li jridu jsiru fil-vetturi 
speċjalizzati. Ħafna drabi jkun hemm bżonn ta’ 
equipment speċjali, per eżempju computer 
software u hardware. 
 
Problemi finanzjarji biex isiru l-
modifikazzjonijiet ġod-dar, anke jekk xi spejjeż 
jiġu koperti mill-Iskema 7 tal-Awtorità tad-Djar. 
L-ispejjeż koperti għandhom limitu u għalhekk 

                                                 
9  Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 72. 
Nindirizzaw il-bżonnijiet ta’ persuni b’diżabilità u l-familji tagħhom - 
kummenti mis-Sinj. Marquita Mangiafico, President, Għaqda Nazzjonali 
Ġenituri ta’ Persuni b’Diżabilità 
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mhux dejjem jistgħu jsiru l-modifikazzjonijiet 
meħtieġa, iżda jsiru skont kemm tiflaħ toħroġ 
aktar flus mill-but. Għal spejjeż ta’ manutenzjoni 
ta’ apparat, pereżempju lifts, ma tingħata l-ebda 
għajnuna. Hemm spejjeż oħra straordinarji 
minħabba trasport speċjalizzat li jieħdu l-
wheelchair. 
 
Ħafna drabi jkun hemm spejjeż oħra ta' safar 
minħabba kura medika fejn il-persuna li tkun qed 
takkumpanja lil persuna b’diżabilità trid tħallas.  
Problema kbira oħra hi meta ma jkunx possibbli li 
ż-żewg ġenituri joħorġu jaħdmu minħabba li xi 
ħadd ikollu jibqa' d-dar biex jieħu ħsieb it-tfal 
b’diżabilità.”10   

 
Hawnhekk ma rridux nagħtu l-impressjoni li ma tingħatax 
għajnuna finanzjarja lil dawn il-familji għaliex hemm diversi 
servizzi u għajnuniet kif se jiġi spjegat iktar ’il quddiem.  
Madankollu, wieħed jista’ japprezza li familji ta’ persuni 
b’diżabilità għandhom iktar spejjeż minn familji li 
m’għandhomx persuni b’diżabilità u għalhekk kull għajnuna li 
tingħata, tgħin biex ittaffi ftit mill-ispejjeż tagħhom. 

                                                 
10 Ibid 
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3.  SERVIZZI OFFRUTI LILL-PERSUNI B’DIŻABILITÀ 
 
3.1.  Il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità 
Il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Dizabilità hija entità 
nazzjonali mwaqqfa b’liġi li taħdem fil-qasam tad-diżabilità. 
Din l-entità toffri numru ta’ servizzi lil persuni b’diżabilità, 
fosthom:  
 
1.  Reġistru ta’ Persuni b’Diżabilità  
 
2.  Karta ta’ Identità Speċjali (SID)  
Din il-Karta ta’ Identità tikkonferma li l-persuna jkollha 
diżabilità u permezz tagħha l-persuna b’diżabilità tkun tista’ 
tagħmel użu mis-servizzi tal-KNPD u servizzi oħra.  
 
3. Servizz Għajnuniet Speċjali (Apparat Assistiv)  
Il-KNPD tipprovdi għajnuna finanzjarja lil persuni b’diżabilità u 
l-familji tagħhom sabiex jinxtara apparat speċjali li jgħinhom 
jgħixu ħajja aktar indipendenti. 
 
4.  Kumpens fuq ix-xiri ta’ apparat modifikat għal użu minn 
persuni b’diżabilità (Eżenzjoni mill-VAT). 
    
5. Ċentru ta’ Riżorsi Wenzu Dalli  
Il-KNPD għandha Ċentru ta’ Riżorsi li fih kotba, perjodiċi, 
DVDs u CDs li għandhom x’jaqsmu mas-settur tad-diżabilità.  
Dan iċ-Ċentru huwa miftuħ għall-pubbliku u huwa ta’ interess 
speċjali għal persuni b’diżabilità, il-familji tagħhom u dawk il-
persuni li jistudjaw jew jaħdmu fil-qasam tad-diżabilità.   
  
6.  L-oqsma tad-diżabilità  
Il-Kummissjoni tmexxi laqgħat dwar id-diżabilità b’mod 
regolari.  It-taħdidiet u l-korsijiet jiffukaw fuq l-aspett soċjali 
tad-diżabilità u fuq kif ħafna ostakli li jiffaċċjaw il-persuni 
b’diżabilità huma mibnija mis-soċjetà stess.   
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7.  PEKTUR  
PEKTUR huwa programm li jipprovdi għajnuna finanzjarja għal 
edukazzjoni, taħriġ u riċerka fil-qasam tad-diżabilità.  
 
8. It-Taqsima Liġi Opportunitajiet Indaqs 
Fis-Segretarjat tagħha.  Xogħol dan il-Unit hu li jinvestiga 
allegazzjonijiet ta’ diskriminazzjoni fuq bażi ta’ diżabilità. Bl-
emendi li saru fl-2012, partikolarment l-Artikolu 22(p) tal-Att 
dwar Opportunitajiet Indaqs għal Persuni b'Diżabilità, il-KNPD 
issa tista’ tassumi r-rwol ta’ prosekutur u tieħu azzjoni legali 
mingħajr ma jkun hemm bżonn ta’ lment. 
  
9.  Servizzi  Ħajja Indipendenti  
Il-Kummissjoni tagħti r-rakkmandazzjonijiet tagħha lill-
entitajiet konċernati sabiex ikunu jistgħu jingħataw is-servizzi 
jew benefiċċji li ġejjin:  

  
• Applikazzjonijiet għal żvilupp ta’ proprjetà sabiex jiġi 

assigurat li jiġu osservati l-Access for All Design 
Guidelines 

•  Eżenzjoni minn dazju fuq karozzi  
•  Eżenzjoni mill-ħlas ta’ liċenzji  tat-toroq 
•  Blue Sticker 
• Kumpens fuq ix-xiri ta’ apparat modifikat għal użu minn 

persuni b’diżabilità (Eżenzjoni mill-VAT).  
 
10. Ħidma ta’ policy making 
Tħejjija ta’ pubblikazzjonijiet u rapporti dwar il-qasam tad-
diżabilità. 
   
3.2.  L-Aġenzija Sapport 
L-Aġenzija Sapport hija organu li toffri servizzi lil persuni 
b’diżabilità u l-familji tagħhom.  Dawn is-servizzi jinkludu: 

•  Servizz fil-komunità 
•  Servizz ta’ ħaddiema soċjali 
•  Servizz residenzjali 
•  Servizz ta’ ċentri ta’ matul il-jum. 
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3.2.1.  Servizz fil-komunità 
L-Għaqda Nazzjonali Ġenituri ta’ Persuni b’Diżabilità lmentat 
illi s-servizzi offruti minn din l-Aġenzija mhumiex biżżejjed 
biex jaqdu l-bżonnijiet tal-familji: 
 

“Hawn ġenituri li qegħdin jirċievu s-servizzi tal-
Aġenzija Sapport.  Sfortunatament is-sigħat li 
qegħdin jieħdu l-familji mhumiex biżżejjed biex 
jaqdu l-ħteġijiet.  Nafu wkoll li hawn ħafna li 
għadhom fuq il-waiting list.  Naf nies li ilhom 
aktar minn tliet snin jistennew ftit sigħat fil-
ġimgħa u oħrajn li jieħdu biss xi sagħtejn fil-
ġimgħa.  Dan mhux sew. L-Aġenzija għandha 
tingħata s-sapport finanzjarju meħtieġ biex tkun 
tista’ taqdi lil dawk kollha li għandhom bżonn u 
skont il-ħteġijiet.”11   
 

L-Aġenzija Sapport spjegat illi hemm ’il fuq minn mitt familja li 
qed jirċievu s-servizzi fil-komunità.  L-Aġenzija tipprova taqdi 
lil min hu fil-bżonn tas-servizzi tagħha, però ħafna drabi ma 
tkunx f’pożizzjoni li tagħti l-ammont ta’ għajnuna mitluba għax 
tkun trid tqassam is-servizzi tagħha biex tilħaq iktar nies. 
 
3.2.2.  Servizz ta’ ħaddiema soċjali 
Kif spjegat iktar ’il fuq, l-Aġenzija Sapport toffri servizz ta’ 
ħaddiema soċjali.  Preżentement hemm ħames ħaddiema soċjali 
f’disa’ ċentri ta’ matul il-jum, żewġ ħaddiema soċjali fis-servizzi 
tal-komunità, ħaddiema soċjali oħra fir-residenzi tas-Sapport u 
ħamsa li jaħdmu b’mod ġeneriku.   
 
Madanakollu, is-Sinj. Mangiafico sostniet illi hemm bżonn 
immedjat ta’ ħaddiema soċjali u carers biex jgħinu lill-familji: 
 

                                                 
11 Ibid 
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“Is-social workers li jkunu qegħdin jaħdmu mal-
familji ma jistgħux isegwu b’mod regolari dak li 
jkun għaddej minħabba li mgħobbijin bix-xogħol 
u ma jistgħux ilaħħqu.”12   

 
3.2.3.  Servizz residenzjali 
Waħda mill-problemi li dejjem qiegħda f’moħħ ġenituri ta’ 
persuni b’diżabilità hija x’ser jiġri minn uliedhom meta huma 
ma jkunux jistgħu jibqgħu jieħdu ħsiebhom. Dan it-tħassib 
esprimietu s-Sinj. Mangiafico f’isem il-ġenituri tal-persuni 
b’diżabilità: 
 

“Illum, il-persuni b’diżabilità qed jgħixu lifespan 
normali minħabba l-avvanzi fil-mediċina. Dan 
ifisser li jasal iż-żmien meta l-ġenituri jsiru 
anzjani bil-probabbiltà li t-tfal b’diżabilità 
jissoppravivu lill-ġenituri tagħhom. Illum, il-
ġenituri ma jistgħux jiddependu aktar fuq l-ulied 
l-oħra jew membri oħra tal-familja biex jieħdu 
ħsiebhom minħabba l-kwalità tal-ħajja moderna li 
ngħixu. Il-ġenituri qed jiffaċċjaw problema 
inkwetanti ħafna. Min se jieħu ħsieb lit-tfal 
tagħna b’diżabilità meta aħna ma nifilħux aktar? 
Aħna nħossu li m’hawnx serħan tal-moħħ 
minħabba li din il-problema mhux qed tiġi 
indirizzata bl-urġenza meħtieġa. Il-ftit djar 
residenzjali li jeżistu huma kollha mimlija.  
  
Nafu li barra minn Malta l-gvern għandu sistema 
li jibgħat għal dawk il-persuni b’diżabilità li 
jixtiequ jidħlu ġewwa djar residenzjali. Għalhekk, 
min jixtieq li t-tfal tagħhom ma jibqgħux id-dar 
minħabba raġunijiet validi u xi kultant ovvji 
għaliex ma jistgħux jieħdu ħsiebhom aktar, 

                                                 
12  Ibid 
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għandhom il-possibbiltà li jagħmlu dan mingħajr 
ma jħossuhom guilty jew iridu jittalbu biex xi 
darba jkun hemm post għat-tfal tagħhom. Dawn l-
aħħar snin bdew jinfetħu djar residenzjali iżda 
dawn mhux biżżejjed biex jaqdu d-domanda u 
għad m’hawnx djar li jikkejterjaw għal persuni 
with multiple complex needs.”13   

 
F’dan ir-rigward l-Għaqda Nazzjonali Ġenituri ta’ Persuni 
b’Diżabilità semmiet il-bżonn ta’ iktar djar residenzjali fil-
komunità: 
 

“Hemm bżonn ta’ aktar djar residenzjali fil-
komunità. Naħsbu li wasal ukoll iż-żmien li l-
kunsilli lokali jieħdu aktar interess fin-nies tal-
komunità tagħhom. Li qegħdin nissuġġerixxu 
aħna hu li jinfetħu djar residenzjali żgħar f’kull 
lokalità. B’hekk biss nistgħu niżguraw l-
inklużjoni soċjali tat-tfal tagħna għaliex jibqgħu 
jgħixu fil-komunità li trabbew fiha. Il-kunsilli 
lokali jistgħu jixtru s-servizzi meħtieġa biex 
ikunu jistgħu jmexxu dawn id-djar fil-komunità 
mingħand, per eżempju, l-Aġenzija Sapport.”14   

 
L-Aġenzija Sapport, min-naħa tagħha, spjegat illi għas-servizzi 
residenzjali hemm waiting list ta’ sittin persuna (f’April 2012) li 
diġà ġew proċessati, u oħrajn li għadhom ma ġewx proċessati.   
 
L-Aġenzija Sapport kompliet tispjega illi hi tħaddem numru ta’ 
appartamenti żgħar li fihom jgħixu l-persuni b’diżabilità: 

 Vajrita 1 – sitt appartamenti li jilqgħu ħdax-il persuna 
 Vajrita 2 – sitt appartamenti li jilqgħu 14-il persuna 
 Appartament fil-Fgura li jilqa’ tliet persuni 

                                                 
13 Ibid 
14 Ibid 
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 Appartament f’Ħal Kirkop li jilqa’ erba’ persuni 
 Dar f’Bormla li tilqa’ seba’ persuni 
 Villa fl-Imtarfa li tilqa’ tmien persuni. 

 
L-Aġenzija għandha wkoll service agreements sabiex numru ta’ 
djar jilqgħu persuni b’diżabilità:   

 Dar Arka li tilqa’ disa’ persuni, anke f’livell għoli ta’ 
sapport 

 Dar Pirotta li tilqa’ 11-il persuna 
 Dar il-Wens li tilqa’ 15-il persuna u taċċetta klijenti li 

huma semi-indipendenti. 
 
Fil-qasam ta’ residenzi, wieħed ma jistax jonqos  milli jsemmi 
d-Dar tal-Providenza kif ukoll il-Fondazzjoni Nazareth illi ilhom  
jipprovdu servizzi residenzjali għal persuni b’diżabilità għal 
ħafna snin. 
 
Waqt id-diskussjoni ssemmiet ukoll il-kwistjoni tas-servizz tar-
respite li joffri ftit serħan lil familji ta’ persuni b’diżabilità.   
 
Sinj. Mangiafico spjegat kif fil-2010 kien hawn Dar il-Kaptan 
f’Malta u Dar Arka f’Għawdex li joffru dan is-servizz u talbet 
sabiex jiżdiedu d-djar li joffru dan is-servizz.  L-Aġenzija 
Sapport spjegat illi preżentement, dawn id-djar żdiedu u hemm 
ħamest idjar ta’ organizzazzjonijiet volontarji li joffru servizz ta’ 
respite:  Dar tal-Providenza, Dar il-Kaptan, Dar Arka, Dar il-
Wens u Dar Pirotta. 
 
3.2.4.  Servizz ta’ ċentri ta’ matul il-jum 
F’Malta hawn numru ta’ ċentri ta’ matul il-jum li jilqgħu fihom 
lil persuni b’diżabilità.  L-għan tagħhom huwa li jipprovdu 
ambjent fejn il-persuni b’diżabilità jiġu stimulati permezz ta’ 
attivitajiet bħal crafts, pottery, programm ta’ integrazzjoni fil-
komunità u daily life skills, fost oħrajn. 
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L-Għaqda Nazzjonali Ġenituri ta’ Persuni b’Diżabilità esprimiet 
id-diżappunt tagħha għall-problemi li hemm f’dawn iċ-ċentri, 
fosthom il-waiting lists: 
 

“Nafu li dawn iċ-ċentri kienu dejjem bil-
problemi.  L-ewwel problema li għadha ma 
ssolvitx hija dik tal-waiting list.  Wasalna fl-aħħar 
tas-sena skolastika u nafu li hemm ħafna studenti 
b’diżabilità li suppost se jimxu għaċ-ċentri iżda 
m’hemmx post għalihom. 
 
... Nafu li hemm overcrowding fiċ-ċentri u li l-
bżonnijiet mhux qed jiġu indirizzati skont il-
bżonn tal-individwu. Aħna qegħdin 
nissuġġerixxu li dawk il-persuni li għalqu s-60 
sena għandhom jimxu lejn iċ-ċentri tal-anzjani 
bħal ma jagħmlu anzjani oħra.”15   

 
L-Aġenzija Sapport spjegat illi hemm persuni ta’ 85 sena illi 
għadhom jattendu dawn iċ-ċentri.  Kien hemm attentati sabiex 
dawn il-persuni anzjani jimxu għaċ-ċentri tal-anzjani iżda dawn 
ma rnexxewx għaliex iċ-ċentri tal-anzjani offrewlhom inqas ħin, 
u m’offrewx is-servizz ta’ ikel u trasport. Barra minn hekk, 
wieħed irid japprezza illi dawn huma nies li ilhom għal bosta 
snin jattendu dawn iċ-ċentri u taf tkun trawma għalihom li jiġu 
mġiegħla jwaqqfu s-servizz biex jibdew servizz ieħor mill-ġdid. 
 
Il-President tal-Għaqda Nazzjonali Ġenituri ta’ Persuni 
b’Diżabilità ssuġġeriet ukoll li dawn iċ-ċentri jerġgħu jintroduċu 
l-ħarġiet ta’ filgħaxija għaż-żgħażagħ b’diżabilità: 
 

“Hija ħaġa sabiħa li ż-żgħażagħ b’diżabilità 
jkollhom l-opportunità li joħorġu jieħdu xi pizza 
ma’ sħabhom bħal kull żagħżugħ ieħor.  Għandha 

                                                 
15 Ibid 
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tinħadem sistema aktar ta’ flessibilità ta’ kif 
jaħdmu s-support workers biex jiġi żgurat li l-
bżonnijiet partikolari tal-persuna b’diżabilità jiġu 
mħarsa dejjem.  Iċ-ċentri tal-adulti jridu jibqgħu 
jitbiegħdu mill-idea li dawn qegħdin hemm biss 
biex joffru respite.”16   

 
L-Aġenzija Sapport, filwaqt li taqbel mal-opportunità ta’ ħruġ, 
spjegat illi biex tippromwovi l-inklużjoni fil-komunità, 
idealment ma toħroġx grupp sħiħ għaliex dawn jistgħu jiġbdu 
ħafna attenzjoni.  Ġie spjegat ukoll illi ċ-ċentri qed jiffaċċjaw 
problemi ta’ staff u ta’ trasport.  L-Unions jagħmlu 
limitazzjonijiet fuq in-numru ta’ attivitajiet li l-istaff jistgħu 
jattendu kull sena.  L-attivitajiet tagħhom huma limitati għal 
sitta fis-sena għal kull ċentru. Dan joħloq ċertu restrizzjonijiet fl-
organizzazzjoni ta’ ħruġ għall-klijenti taċ-ċentri. 
 

                                                 
16 Ibid 
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4.  INĦARSU ’L QUDDIEM 
 
4.1.  L-edukazzjoni inklussiva 
Tul dawn l-aħħar snin, f’Malta sar progress kbir fil-kamp tal-
edukazzjoni inklussiva u t-tfal b’diżabilità qed ikunu integrati fi 
skejjel mainstream sabiex ikollhom opportunità ta’ edukazzjoni 
mal-kumplament tat-tfal li qed isegwu l-kurrikulu minimu 
nazzjonali.   
 
Dr. Elena Tanti Burlò mill-Equal Partners Foundation 
saħansitra qalet illi Malta hija iktar avvanzata minn bosta pajjiżi 
oħra: 
 

“Hawnhekk irrid nagħmel premessa għax meta 
mmur barra minn Malta biex nitkellmu fuq l-
affarijiet li qegħdin nagħmlu, insib li sar ħafna 
xogħol f’pajjiżna u aħna qegħdin avvanzati ħafna 
aktar minn bosta pajjiżi oħra.  F’dan il-kamp 
għandna nkunu verament kburin imma ovvjament 
dejjem ikun hemm affarijiet li wieħed ikun irid 
forsi jara ftit ħalli ma nitilfux dawk l-affarijiet li 
ggwadanjajna minnhom u ma nitilfux il-filosofija 
tal-inklużjoni.”17   

 
Min-naħa tagħha, is-Sinj. Mangiafico mill-Għaqda Nazzjonali 
Ġenituri ta’ Persuni b’Diżabilità spjegat kemm hemm bżonn ta’ 
għajnuna individwali sabiex studenti b’diżabilità intellettwali 
jilħqu l-potenzjal tagħhom: 

 
“Fejn jidħlu studenti b’diżabilità intellettwali, 
dawn jammontaw għal 94% (tal-istudenti 

                                                 
17  Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 99. 
Preżentazzjoni dwar policies mid-Dipartiment tas-Saħħa u mid-Dipartiment 
tal-Edukazzjoni li jirrigwardaw edukazzjoni lil studenti b’diżabilità - 
kummenti minn Dr. Elena Tanti Burlò, Equal Partners Foundation 
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b’diżabilità). Nafu li qiegħda ssir ir-riforma fl-
iskejjel speċjali u anke fl-iskejjel mainstream 
biex kull student jingħata l-għajnuna meħtieġa 
individwalizzata biex jilħaq il-potenzjal tiegħu. 
Irridu nieħdu ħsieb lill-istudenti b’diżabilità 
intellettwali biex ikunu aktar inklużi speċjalment 
meta jilħqu l-livell sekondarju.  Huwa diffiċli 
ħafna li dawn l-istudenti jlaħħqu mas-suġġetti 
akkademiċi u għalhekk għandu jinħoloq 
programm individwalizzat għalihom.”18 

  
Dan il-bżonn indirizzah is-Sur George Borg, Direttur fil-
Ministeru responsabbli għall-edukazzjoni.  Hu spjega illi filwaqt 
illi jħaddnu l-politika tal-inklużjoni, jinsabu konxji li hemm tfal 
li għandhom bżonn programm iktar individwalizzat u għalhekk 
qegħdin jaħdmu biex jippruvaw jilħqu l-potenzjal ta’ kull 
student: 
 

“Lil dawn it-tfal mhux se tagħtihom kotba milli 
għandna għal dak it-tip ta’ tfal li jiffunzjonaw 
between the level A1 to A3, jiġifieri qed nitkellmu 
fuq the lowest levels. Imma aħna nemmnu, kif 
qalet il-Professur Grima, li dawk it-tfal għandhom 
dritt għall-edukazzjoni billi jimxu mal-
mainstream curriculum imma naturalment 
b’livelli differenti.  Issa dawn ma tistax tasal 
għalihom bil-karta u bil-pinna imma trid tasal 
b’ċerta equipment u b’ċerti riżorsi li rajtu 
b’għajnejkom. L-istess ħaġa għall-Guardian 
Angel School.  F’din l-iskola n-numru ta’ tfal 
naqas drastikament u hawnhekk, bħala skola 

                                                 
18  Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 72. 
Nindirizzaw il-bżonnijiet ta’ persuni b’diżabilità u l-familji tagħhom - 
kummenti mis-Sinj. Marquita Mangiafico, President, Għaqda Nazzjonali 
Ġenituri ta’ Persuni b’Diżabilità 
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sekondarja, daħħalna suġġetti bħal pereżempju 
D&T, Home Economics, ICT, eċċ. Għandna 
wkoll pereżempju, il-Home Economics Lab ġdid 
fejn it-tfal qegħdin jagħmlu l-Home Economics 
ma’ tfal oħra.  Anke dawk it-tfal li jiġu hawnhekk 
ikollhom is-sapport biex ngħinuhom jaċċessaw il-
curriculum.”19 

 
Is-Sinj. Micheline Sciberras spjegat kif is-sistema edukattiva 
mxiet minn skejjel speċjali għal sistema ta’ resource centres: 

 
“Ir-resource centres, kif semmiet aktar kmieni 
Dr. Burlò, huma dawk li qabel konna nsejħu l-
iskejjel speċjali li jifformaw parti mir-riforma tal-
iskejjel speċjali, u li minn din is-sena bdiet isseħħ 
riforma fejn tfal imorru f’dawn l-iskejjel skont l-
età filwaqt li qabel kienu jmorru aktar skont it-tip 
ta’ diżabilità jew skont il-gravità tad-diżabilità 
tagħhom.  Illum il-ġurnata għandna San Miguel 
School li tipprovdi għat-tfal fil-livell primarju, il-
Guardian Angel School u l-Helen Keller School 
fil-livell sekondarju u l-Wardija School fil-livell 
post-sekondarju.”20 

 
Id-diskussjoni fir-rigward tal-edukazzjoni u l-persuni 
b’diżabilità kompliet fuq il-kwistjoni tal-Learning Support 
Assistants.  Dr. Elena Tanti Burlò spjegat kif hija l-għalliema li 

                                                 
19  Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 99. 
Preżentazzjoni dwar policies mid-Dipartiment tas-Saħħa u mid-Dipartiment 
tal-Edukazzjoni li jirrigwardaw edukazzjoni lil studenti b’diżabilità - 
kummenti mis-Sur George Borg, Direttur, Student Services 
20  Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 99. 
Preżentazzjoni dwar policies mid-Dipartiment tas-Saħħa u mid-Dipartiment 
tal-Edukazzjoni li jirrigwardaw edukazzjoni lil studenti b’diżabilità - 
kummenti mis-Sinj. Micheline Sciberras, Direttur Ġenerali,  Directorate for 
Educational Services  
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hija responsabbli għat-tfal, u għaldaqstant il-komunikazzjoni trid 
issir magħha iktar milli mal-Learning Support Assistants: 
 

“U jekk l-għalliema huma responsabbli mit-
tagħlim tat-tfal kollha li għandhom fil-klassi, il-
liaison irid ikun iżjed mal-għalliema milli mal-
LSAs.  Kif tafu, aħna għandna s-sistema tal-LSAs 
u niftakar – għax kont involuta fiha – li konna 
għedna kif se nagħtu s-sapport lill-għalliema fil-
klassi u għalhekk konna rajna diversi mudelli 
differenti.  Il-mudell Taljan – dwar dan naf ħafna 
għax mort ħafna drabi l-Italja – jissejjaħ 
l’insegnante di sostegno u dan jirrikjedi sentejn 
aktar l-Università mill-għalliema l-oħra.”21   

 
Is-Sur George Borg, min-naħa tiegħu, ta rendikont tat-taħriġ illi 
qed jingħataw il-Learning Support Assistants sabiex ikunu 
jistgħu jagħmlu xogħolhom ma’ tfal b’tipi differenti ta’ 
diżabilità: 
 

“Rigward it-taħriġ irrid ngħid li huwa inutli li 
jkollok l-LSAs jekk ma tħarriġhomx.  Inutli 
jkollok in-nies jekk ma tipprovdilhomx is-
sapport.  Bażikament, wara r-Rapport Spiteri, kif 
ġie msemmi, waħda mill-miżuri li konna ħadna 
b’mod immedjat kienet li min jiġi impjegat bħala 
LSA, għall-inqas ikollu l-ewwel induction course 
li huwa a compulsory 10-week course wara l-ħin 
tax-xogħol.  L-ewwel korsijiet li saru kienu 
volontarjament u kellna rispons qawwi.  Dan il-
kors għadu għaddej u se jibqa’ għaddej għax 
huwa obbligatorju.  Imbagħad ftaħna top-up 

                                                 
21  Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 99. 
Preżentazzjoni dwar policies mid-Dipartiment tas-Saħħa u mid-Dipartiment 
tal-Edukazzjoni li jirrigwardjaw edukazzjoni lil studenti b’diżabilità - 
kummenti minn Dr. Elena Tanti Burlò, Equal Partners Foundation 
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course li kien għal 20 ġimgħa imma f’dan il-
perjodu qed nitħaddtu dwar taught course.  Issa 
minbarra dak, hemm components oħra fil-kors li 
jifformaw parti mill-kors kollu.  Dan huwa 
rikonoxxut ukoll at Level 5 mill-MQC.”22   

 
Is-Sur Joe Camilleri, President tal-KNPD, spjega illi waħda mid-
diffikultajiet fis-sistema tal-Learning Support Assistants kienet 
illi t-taħriġ li kien qed jingħata kien wieħed ġeneriku.  
Għaldaqstant kien qed ikun hemm problemi meta l-LSAs jiġu 
ffaċċjati bi tfal li għandhom bżonnijiet speċifiċi: 
 

“Veru li oriġinarjament l-LSAs jingħatalhom 
training ġeneriku u li allura mhux dejjem ikun 
addattat meta jiġu biex jgħinu lil xi ħadd 
individwali.  U każijiet klassiċi huma ta’ tfal li 
huma profoundly deaf, u allura aktar ikollhom 
bżonn ta’ sign language interpreter milli ħaġa 
oħra imma l-LSA ma kenitx tkun taf is-sign 
language għax ħafna drabi kienet tkun imħarrġa 
sabiex tgħin lil xi ħadd li għandu nuqqas 
intellettwali moderat jew sever.  Aħna nsemmu lil 
dawk li għandhom id-Down Syndrome imma 
anke meta kellna każijiet ta’ autism, ħafna mil-
LSAs kienu jispiċċaw mitlufin.   
 
Li qegħdin insibu issa li l-iskills level bil-mod il-
mod qiegħed jiġi għall-aħjar, huwa l-fatt li anke l-
iskejjel speċjali issa qegħdin jiffunzjonaw bħala 
resource centres għall-inclusion, jiġifieri qegħdin 
jagħtu sapport aħjar lit-teachers u lil-LSAs fil-
mainstream meta dawn jitolbu għall-għajnuna.  

                                                 
22  Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 99. 
Preżentazzjoni dwar policies mid-Dipartiment tas-Saħħa u mid-Dipartiment 
tal-Edukazzjoni li jirrigwardaw edukazzjoni lil studenti b’diżabilità - 
kummenti mis-Sur George Borg, Direttur, Student Services 
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Ġieli ġew għandna jgħidulna li għandhom tifel 
jew tifla bit-tali diżabilità u l-LSA tixtieq li 
jkollha naqra easier skills u jistaqsuna jekk 
nistgħux ngħinuhom.  Aħna nikkuntattjaw lil xi 
ħadd mid-diviżjoni tal-edukazzjoni u mbagħad 
tmur it-teacher li għandha iżjed training f’dik l-
area sabiex tgħinhom.  Naħseb li din, bil-mod il-
mod, qiegħda tiġi indirizzata però kien hemm a 
learning curve.”23   

 
Iktar ‘l isfel f’dan ir-rapport ser niddiskutu s-settur tal-impjiegi u 
għaldaqstant importanti li niddiskutu wkoll it-tip ta’ edukazzjoni 
li tista’ twassal għal impjieg aħjar għal persuni b’diżabilità.  Is-
Sinj. Mangiafico wriet it-tħassib tagħha għall-fatt li mhux kull 
persuna b’diżabilità jsirilha programm individwalizzat u 
esprimiet ix-xewqa tagħha illi ssir sistema biex iktar studenti 
b’diżabilità jingħataw iċ-ċans li jkollhom ċertifikat rikonoxxut: 
 

“Il-qafas nazzjonali tal-kwalifiki hija għodda ta’ 
sistema kreditorja li tista’ tkun addatta għal 
persuni b’diżabilità li ma jilħqux il-livell meħtieġ 
fi żmien preskritt.  Aħna nixtiequ li tiġi introdotta 
entry level qualification biex numru akbar ta’ 
studenti b’diżabilità jkunu jistgħu jikkwalifikaw 
għal ċertifikat rikonoxxut.”24 

 
Is-Sur George Borg spjega illi s-sistema edukattiva, minbarra illi 
qed tiffaċilita l-inklużjoni ta’ persuni b’diżabilità fi skejjel post-

                                                 
23 Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 123. Laqgħa 
mal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità - kummenti mis-Sur Joe 
Camilleri, President Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità 
24  Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 72. 
Nindirizzaw il-bżonnijiet ta’ persuni b’diżabilità u l-familji tagħhom - 
kummenti mis-Sinj. Marquita Mangiafico, President, Għaqda Nazzjonali 
Ġenituri ta’ Persuni b’Diżabilità 
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sekondarji, qiegħda wkoll tipprepara liż-żgħażagħ b’diżabilità 
għad-dinja tax-xogħol: 
 

“Ta’ min jgħid li llum diġà għandna żgħażagħ 
b’diżabilità li jaċċessaw l-edukazzjoni terzjarja 
filwaqt li għandna oħrajn li jmorru post-
secondary education u oħrajn li qed imorru għal 
vocational educational training bħall-MCAST.  
Ovvjament dawn għandhom iċ-ċans li jidħlu 
għall-open employment mingħajr is-sapport.  
Imbagħad hemm programm ieħor li mhuwiex fid-
direttorat imma rrid insemmih xorta waħda 
ladarba qed nitkellmu fuq l-istampa ħolistika.  
Hawnhekk qiegħed nirriferi għall-kors fl-
MCAST, Pathway to Independent Living Course, 
li jinkludi job coaching u follow-on support li 
jwassal lil dawn l-istudenti sabiex jidħlu fl-open 
employment.”25  

 
4.2.  Is-settur tal-impjiegi 
Il-liġi Maltija tesiġi illi tnejn minn kull mitt persuna impjegata 
jkunu persuni b’diżabilità.  Is-Sinj. Marquita Mangiafico saħqet 
illi din il-liġi għandha tiġi osservata  u jekk ikun hemm nuqqas, 
jittieħdu l-passi meħtieġa: 
 

“Il-liġi f’dan ir-rigward għandha tiġi mħarsa u 
jekk kumpanija ma taċċettax dan, għandu jkun 
hemm multi.  Il-persuni b’diżabilità ma jridux 
ikunu ta’ problema fuq is-soċjetà u dawk li 
jistgħu jaħdmu għandhom jingħataw kull 
għajnuna meħtieġa biex il-potenzjal tagħhom jiġi 
sfruttat mill-aħjar. Programmi bħal Me2 li huwa 

                                                 
25  Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 99. 
Preżentazzjoni dwar policies mid-Dipartiment tas-Saħħa u mid-Dipartiment 
tal-Edukazzjoni li jirrigwardaw edukazzjoni lil studenti b’diżabilità - 
kummenti mis-Sur George Borg, Direttur, Student Services 
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parti ffinanzjat mill-Unjoni Ewropea li qed 
tmexxi l-Aġenzija Sapport flimkien mal-ETC u l-
KNPD għandhom ikunu ta’ eżempju tajjeb ta’ kif 
nistgħu nressqu lil persuni b’diżabilità lejn id-
dinja tax-xogħol.  Għandha tiġi introdotta sistema 
ta’ mentoring u sheltered employment kordinata 
mill-ETC.”26 

 
Il-KNPD kellha reazzjoni kemmxejn differenti għal din il-
problema.  Filwaqt li taqbel li l-liġi għandha tiġi osservata, hija 
preokkupata li jekk il-kumpaniji jiġu mġiegħla jimpjegaw 
persuni b’diżabilità, dan jista’ ma jkunx ta’ ġid għall-istess 
persuna:  
 

“Aħna minn dejjem lill-ETC inkoraġġejnihom 
sabiex jagħmlu pressjoni ħalli din tat-2% tkun 
implimentata.  Il-problema hi kif għandek 
timponiha u r-raġuni hi li jekk inti tagħmel 
pressjoni żejda fuq l-employers sabiex jimpjegaw 
persuna b’diżabilità minħabba l-liġi, għandek 
ħafna modi indiretti kif din il-persuna tiddejjaq u 
titlaq mix-xogħol li tkun ingħatat.  Jiġifieri aħna 
rridu noqogħdu attenti li ma nilagħbux xi Russian 
Roulette mal-individwi biex taparsi qed 
nimplimentaw il-liġi u mbagħad, wara xahar, 
xahrejn, jibdew jitilqu wieħed wara l-ieħor.  Irrid 
ngħid li filwaqt li jkun hemm progress fl-impjieg 
ta’ persuni b’diżabilità fis-settur pubbliku, fis-
settur privat għad għandna problemi kbar.  

                                                 
26  Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 72. 
Nindirizzaw il-bżonnijiet ta’ persuni b’diżabilità u l-familji tagħhom - 
kummenti mis-Sinj. Marquita Mangiafico, President, Għaqda Nazzjonali 
Ġenituri ta’ Persuni b’Diżabilità 
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Hemmhekk il-persentaġġ ta’ impjieg ta’ persuni 
b’diżabilità huwa baxx ħafna.”27 

 
4.3.  Id-diżabilità u l-Unjoni Ewropea 
Riċentement, l-Unjoni Ewropea ħarġet strateġija Ewropea tad-
Diżabilità 2010-2020 li tidentifika tmien setturi li fuqhom irid 
isir ix-xogħol u tittieħed azzjoni sal-2020: 
 

1.  Aċċessibilità 
2. Parteċipazzjoni 
3. Ugwaljanza 
4. Impjiegi 
5. Edukazzjoni u Taħriġ 
6. Protezzjoni Soċjali 
7. Saħħa 
8. Azzjonijiet Oħra. 

 
Kif ġie msemmi iktar ’il fuq minn Dr. Elena Tanti Burlò, Malta 
hija pjuttost avvanzata fil-qasam tad-diżabilità però dan ma 
jfissirx li ma fadalx xogħol xi jsir fis-setturi msemmija hawn 
fuq. 
 
Il-kumitat sema’ lil kull min għamel l-intervent tiegħu waqt il-
laqgħat iddedikati lis-suġġett tad-diżabilità u kkunsidra wkoll il-
punti msemmija mill-Unjoni Ewropea sabiex joħroġ bir-
rakkmandazzjonijiet tiegħu, bil-għan li l-qasam tad-diżabilità 
jingħata l-attenzjoni u r-riżorsi kollha li jixraqlu. 
 
 
 
 
 

                                                 
27  Laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali Nru. 123. 
Laqgħa mal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità - kummenti mis-
Sur Joe Camilleri, President, Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità 
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5. SUĠĠERIMENTI TAL-GĦAQDA NAZZJONALI   
ĠENITURI TA’ PERSUNI B’DIŻABILITÀ  

 
1. Għandu jkun hemm żieda fil-pensjoni tad-diżabilità 

sabiex wieħed ikun jista’ jgħix ħajja diċenti.  
Preżentement din il-pensjoni hija kważi 60% tal-paga 
minima nazzjonali.  Dan ifisser li persuna b’diżabilità ma 
tistax taħdem u jkollha tibqa’ tiddependi fuq il-familja 
tagħha. 

 
2. F’ħafna familji, wieħed mill-ġenituri jkollu jibqa’ d-dar 

biex jieħu ħsieb lit-tfal b’diżabilità.  Dawn il-ġenituri 
għandhom jiġu rikonoxxuti u għandha tingħatalhom 
carers’ pension bħal dawk il-persuni li jieħdu ħsieb lil 
ġenituri anzjani. 

 
3. Għandha tiġi introdotta direct payment scheme għal 

spejjeż straordinarji.  Din is-sistema tħalli lill-persuna 
b’diżabilità tagħżel is-servizz li tixtieq u li jaqdi l-
ħtiġijiet tagħha. 

 
4. Għandu jingħata tnaqqis fit-taxxa għal spejjeż 

straordinarji relatati mad-diżabilità (eż. tiswijiet ta’ 
wheelchairs, pushchairs u apparat ieħor). 

 
5. Il-familji li jkollhom vetturi modifikati għandhom jiġu 

eżentati mill-ħlas tal-liċenzji.  Dawn il-familji bilfors 
ikollhom jixtru karozzi kbar minħabba li jridu jġorru s-
siġġijiet tar-roti u għandhom ukoll l-ispejjeż tal-
manutenzjoni tal-lifters f’dawn il-karozzi. 

 
6. Għandu jkun hemm skema fejn il-VAT fuq servizzi ta’ 

manutenzjoni fuq modifikazzjonijiet ġewwa d-dar 
tingħata lura lill-familji. 

 
7. L-Aġenzija Sapport għandha tingħata iktar għajnuna 

finanzjarja sabiex tkun tista’ tipprovdi s-servizzi 
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meħtieġa lill-familji kollha li għandhom membri 
b’diżabilità. 

 
8. Għandha titħaddem skema ta’ public/private partnership 

fejn kuntratturi privati jingħataw inċentivi biex jipprovdu 
djar residenzjali għal persuni b’diżabilità. 

 
9. Għandha tiġi introdotta entry level qualification  biex 

numru akbar ta’ studenti b’diżabilità jkunu jistgħu 
jikkwalifikaw għal ċertifikat rikonoxxut. 
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6. SUĠĠERIMENTI TAL-KUMITAT PERMANENTI   
DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI 

 
Matul id-diskussjonijiet saru diversi suġġerimenti mill-esperti 
preżenti u mill-Membri tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet 
Soċjali.  Dan ir-rapport diġà spjega ħafna minn dak li ġie diskuss 
matul il-laqgħat li saru.  Iktar ‘l isfel se jitniżżlu s-suġġerimenti 
li l-esperti u l-Membri tal-Kumitat jidhrilhom illi jistgħu jwasslu 
għal servizzi aħjar fil-qasam tad-diżabilità: 

 
1. Għandu jsir screening aħjar tat-tfal.  Sabiex dan isir 

b’mod ħolistiku, għandu jkun hemm team  ta’ ħaddiema 
li jinkludu pedjatra, psikologu, early interventionist, 
ħaddiema soċjali u professjonisti oħra.  Dan it-team jista’ 
jaħdem mal-Well-baby Clinics u mal-midwives li 
jagħmlu l-viżti fid-djar. 

 
2. Is-sapport għandu jibda waqt it-tqala jew immedjatament 

wara l-ħlas, hekk kif il-ġenituri jsiru jafu li t-tarbija 
jkollha diżabilità.  In-nurses li jmorru fid-djar wara li l-
mara twelled għandhom jingħataw iktar taħriġ 
speċjalizzat fir-rigward ta’ trabi b’diżabilità u għandhom 
jagħmlu tip ta’ screening fuq it-trabi li jaraw. 

 
3. Għandhom jiżdiedu l-family friendly measures għal 

familji li għandhom membri b’diżabilità.    Fl-Italja, 
ġenituri ta’ tfal b’diżabilità huma intitolati għal xi sigħat 
leave bi ħlas biex jieħdu lit-tfal tagħhom għand it-tabib 
jew għat-terapiji.  Miżuri ta’ dan it-tip jistgħu jgħinu 
jnaqqsu l-istress  fuq dawn il-familji. 

 
4. Għandna nimxu ‘l bogħod mill-mudell mediku u nersqu 

lejn il-mudell soċjali.  Għadha xi ħaġa komuni illi xi 
tobba iktar jiffukaw fuq il-kundizzjoni tal-persuna milli 
fuq il-persuna nnifisha.  Kull persuna għandha tingħata r-
rispett li jixirqilha, minkejja kwalunkwe diżabilità li 
jista’ jkollha.  Dan l-aspett soċjali għandu jkun parti 
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integrali fil-kurrikulu f’livell terzarju, sabiex jgħin lill-
professjonisti t’għada fir-relazzjonijiet tagħhom ma’ 
persuni vulnerabbli.  

 
5. It-tobba għandhom jingħataw taħriġ dwar kif 

jikkomunikaw id-djanjożi u l-iżvilupp ta’ persuni 
b’diżabilità. 

 
6. Is-soċjetà għandha tkompli taħdem favur l-inklużjoni 

soċjali.  Ħafna ġenituri ta’ persuni b’diżabilità jkollhom 
jieqfu jaħdmu biex jieħdu ħsieb lil uliedhom, u dan 
minkejja l-ispejjeż straordinarji li jkollhom.  Hemm 
bżonn li nevitaw ir-riskju li dawn il-persuni jiġu esklużi 
mis-soċjetà jew jaqgħu fir-riskju tal-faqar. 

 
7. L-istat għandu jippromwovi r-rispett tas-soċjetà lejn il-

persuni b’diżabilità billi joffri s-servizzi li dawn il-
persuni għandhom bżonn bħala dritt bażiku li huma 
intitolati għalih. 

 
8. Il-persuni li jiġu impjegati bħala carers ma’  persuni 

b’diżabilità għandhom jingħataw taħriġ biex ikunu 
preparati għax-xogħol li jridu jagħmlu u jkunu jistgħu 
jaqdu l-ħtiġijiet tal-persuni b’diżabilità bl-aħjar mod 
possibbli. 

 
9. L-ETC għandha tħaddem politika ta’ inklużjoni u 

integrazzjoni ta’ persuni b’diżabilità u għandha toffri 
dawk is-servizzi kollha meħtieġa għal dan il-għan b’mod 
regolari. L-ETC għandha tkompli tippromovi l-
integrazzjoni ta’ persuni b’diżabilità intellettwali (bl-
għajnuna ta’ Learning Support Assistants) fil-korsijiet li 
toffri b’mod regolari. 

 
10. L-ETC għandha żżid il-ħidma tagħha sabiex iktar 

persuni b’diżabilità jidħlu fis-suq tax-xogħol u jsibu 
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impjieg adegwat u diċenti.  Fil-preżent, din għadha 
problema. 

 
11. Fil-qasam tal-edukazzjoni rridu naċċertaw ruħna li l-

istudenti b’diżabilità jiġu inklużi b’mod sħiħ f’kull livell 
ta’ edukazzjoni.  L-istituzzjonijiet edukattivi għandhom 
ikunu iktar sensittivi għall-ħtiġijiet tal-istudenti 
b’diżabilità sabiex dawn jiġu integrati fl-attivitajiet 
kollha u jingħataw esperjenza inklussiva tul is-snin ta’ 
studju tagħhom. 

 
12. L-għalliema għandhom jingħataw taħriġ fl-edukazzjoni 

inklussiva.  Dan għandu jkun inkluż fil-kors tal-B.Ed, 
fis-service training u f’korsijiet oħra. 

 
13. Għandhom jinfetħu iktar djar residenzjali fil-komunità.  

Il-persuni b’diżabilità li jgħixu fihom għandhom jiġu 
involuti fit-tmexxija tad-djar u fl-għażla tal-impjegati. 

 
14. Għandha ssir riforma taċ-ċentri ta’ matul il-jum sabiex 

jinqatgħu l-waiting lists u jiġi offrut is-servizz lil min 
għandu bżonnu. 

 
15. Għandu jiżdied l-użu tal-braille, il-lingwa tas-sinjali  u 

mezzi alternattivi bħal apparat assistiv u mezzi oħra li 
jgħinu lil persuni b’diżabilità kemm fiżika u kemm 
intellettwali jaċċessaw id-dokumenti li jiġu bżonn. 

 
16. Għandhom jiġu implimentati rapporti li joħorġu minn 

żmien għal żmien minn entitajiet differenti, inklużi dawk 
tal-Awditur Ġenerali, fejn jingħataw 
rakkmandazzjonijiet fir-rigward tal-qasam tad-diżabilità. 
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Fl-aħħarnett, għandna nisħqu illi l-ikbar avvanz li nistgħu 
nagħmlu fil-qasam tad-diżabilità hu proprju li nemmnu illi l-
persuni b’diżabilità huma persuni sħaħ, b’abbilitajiet differenti u 
li huma parti importanti fis-soċjetà. Huma persuni li jistgħu 
jagħtu kontribut validu u għaldaqstant għandhom jingħataw kull 
għajnuna biex joħorġu l-potenzjal kollu tagħhom u jgħixu ħajja 
mimlija bħala ċittadini f’soċjetà inklussiva. 
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7.  LISTA TA’ LAQGĦAT LI NŻAMMU MILL-KUMITAT 
PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI FUQ 
IS-SUĠĠETT TAL-FAMILJA U D-DIŻABILITÀ 

 
Laqgħa   72 – L-Erbgħa, 26 ta’ Mejju 2010 
Laqgħa   83 – It-Tlieta, 12 ta’ Ottubru 2010 
Laqgħa   84 – It-Tlieta, 19 ta’ Ottubru 2010 
Laqgħa   85 – It-Tlieta, 26 ta’ Ottubru 2010 
Laqgħa   86 – It-Tlieta, 2 ta’ Novembru 2010 
Laqgħa   87 – It-Tlieta, 16 ta’ Novembru 2010 
Laqgħa   88 – It-Tlieta, 23 ta’ Novembru 2010 
Laqgħa   90 – It-Tlieta, 30 ta’ Novembru 2010 
Laqgħa   97 – It-Tlieta, 8 ta’ Frar 2011 
Laqgħa   99 – L-Erbgħa, 23 ta’ Frar 2011 
Laqgħa 111 – It-Tlieta, 11 ta’ Ottubru 2011 
Laqgħa 115 – L-Erbgħa, 19 ta’ Ottubru 2011 
Laqgħa 139 – It-Tlieta, 10 ta’ Lulju 2012 
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