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1. Harsa Generali mill-Kummissarju
I

s-sena l-oħra ftaħt ir-Rapport Annwali
billi rrappurtajt dwar żewġ proġetti kbar li kien
hemm fuq l-aġenda   tiegħi għas-sena 2016.
Wieħed minnhom huwa l-emendi sostanzjali
(tista’ tgħid qalba ta’ taħt fuq) tal-Att dwar
l-Organizzazzjonijiet Volontarji (Kapitlu 492 talLiġijiet ta’ Malta) li x-xogħol fuqu kien beda fl-2012.
L-ieħor huwa l-ħolqien ta’ sit ġid u komprensiv
li eventwalment se jkollu inkluż fih dak kollu li
jaqa’ taħt l-amministrazzjoni ta’ dan l-Uffiċċju;
applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni, is-sottomissjonijiet
tal-prospetti u l-kontijiet annwali, database li
tinkludi informazzjoni dwar l-organizzazzjonijiet   
kollha iskritti, li l-liġi tirrikjedi li l-Kummissarju
jagħmilhom pubbliċi, ċirkulari, u informazzjoni
oħra. Dan kollu huwa f’konformitá ma’ żewġ
għanijiet ċentrali; settur tal-volontarjat li jkun aktar
trasparenti u kontabbli, u tnaqqis ta’ burokrazija  li
tiffavorixxi ż-żewġ partijiet; is-settur u l-Uffiċċju
tal-Kummissarju.
Il-progress fuq dawn iż-żewġ proġetti kien
wieħed mexxej u tajjeb matul is-sena. Grazzi għallkoordinazzjoni effiċjenti u f’waqtha mal-avukati talMinisteru, s-Segretarju Permanenti u l-konsulenti
legali li għamlu l-abbozz, l-emendi kienu lesti
fl-ewwel nofs tal-2016, u sussegwentement ġew
ippubblikati mill-Gvern bħala White Paper f’April.
Wara kien hemm perjodu ta’ konsultazzjoni, fejn
dak li ġie sottomess kien studjat u kkunsidrat, u
l-proċess tal-abbozz kien konkluż f’Novembru talistess sena. Il-pjan huwa li jintbagħtu lill-Avukat
Ġenerali fil-bidu tas-sena 2017, għall-approvazzjoni
tiegħu. Wara l-Gvern ikun jista’ jressaqhom filParlament, u dan mistenni jsir fl-ewwel xhur tassena 2017.
Il-biċċa l-oħra tal-leġislazzjoni li kienet
konkluża wara ħafna xogħol lejn l-aħħar tas-sena
2016, kienet l-abbozzar tar-regolamenti tal-2016
dwar eżenzjoni għall-organizzazzjonijiet volontarji
iskritti, li jkunu l-puntwali fis-sottomissjonijiet
tal-prospetti u l-kontijiet annwali tagħhom. Dawn
se jkunu eżenti mill-ħlas tat-taxxa tad-dħul skont
il-provedimenti imniżżla f’dawn ir-regolamenti.
L-inizjattiva għal din l-emenda ittieħdet millMinistru għall-Finanzi fi Frar tal-2014 (wara li
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tħabbret din il-miżura fid-diskors tal-baġit tal2013), u involviet kollaborazzjoni estensiva bejn
l-Uffiċċju tal-Kummissarju u l-konsulenti legali
tiegħu, il-Ministeru għall-Finanzi u d-Dipartiment
tat-Taxxi Nterni. Il-leġislazzjoni l-ġdida mistennija
tkun ippubblikata sa nofs is-sena 2017.
Hekk kif kienu approvati l-fondi, tkompla
wkoll ix-xogħol fuq it-twaqqif tas-sit elettroniku, li
kellu bżonn il-koordinazzjoni bejn l-Uffiċċju talKummisarju, l-MITA u l-iżviluppatur tas-sit.
Sal-aħħar tas-sena l-applikazzjoni għalliskrizzjoni ta’ organizzazzjoni onlajn kienet lesta
għajr għal xi testjar li għandu jkun lest sa Marzu
2017.  Rapport  sħiħ ta’ dan il-proġett f’dan l-istadju,
jidher f’kapitlu ħamsa ta’ dan ir-rapport. Dan irrapport annwali jinkludi fih ukoll l-aġġornamenti
tal-applikazzjonijiet għall-iskrizzjoni ma’ dan
l-Uffiċċju, u s-sitwazzjoni dwar il-konformitá
tal-organizzazzjonijiet volontarji rigward ilLeġislazzjoni Sussidjarja 492.01, Regolamenti dwar
Organizzazzjonijiet Volontarji (Prospetti Annwali
u Kontijiet Annwali) tal-2012, (minn hawn ‘l
quddiem, tissejjaħ Leġislazzjoni Sussidjarja 492.01)
biex ikunu sottomessi l-kontijiet u l-prospetti
annwali fil-ħin skont il-kategorija rispettiva
tagħhom.   Is-sitwazzjoni tal-konformitá   tkompli
tkun ta’ tħassib kbir flimkien mal-amministrar talFond tal-Għaqdiet Volontarji ta’ Għawdex li jaqa’
taħt Vot numru 17 tal-Ministeru għal Għawdex u li
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kien jammonta għal €90,000, żieda ta’ €40,000 missena ta’ qabel. Jiena kkummentajt b’mod negattiv
dwar l-amministrazzjoni ta’ dan il-fond għas-sena
2015 fir-rapport annwali tas-sena li għaddiet, u kont
qed nittama li mhux ħa jkolli nagħmel l-istess f’dan
ir-rapport annwali. Sfortuntament, madankollu
l-affarijiet ma marrux ‘il quddiem, anzi l-kontra,
u huwa d-dmir tiegħi bħala Kummissarju li nerġa’
nġib din l-affari għall-attenzjoni tal-pubbliku. Se
nkun qed nerġa’ nsemmi dan fir-rapport aktar ‘l
isfel, wara li nikkjarifika l-affari dwar il-konformitá.
Minkejja l-fatt li issa ilu sa mill-2012 li
daħlet fis-seħħ il-Leġislazzjoni Sussidjarja 492.01,
ħafna mill-organizzazzjonijiet volontarji qishom
għadhom mhumiex jifhmu l-obbligazzjoni
tagħhom li jkunu konformi u li għandhom jieħdu
dawn l-obbligazzjonijiet bis-serjetá. Għalhekk
huwa inaċċettabbli dan il-livell ta’ non-konformitá
fost il-kategoriji kollha speċifikati f’din illeġislazzjoni. Kapitlu 4 ta’ dan ir-rapport fil-fatt juri  
żieda inkwetanti fin-numru ta’ organizzazzjonijiet
li ma kienux konformi din is-sena. Dan minkejja li
mill-2012, l-amministraturi tal-organizzazzjonijiet
volontarji, hekk kif ikunu iskritti, jintalbu li
jiffirmaw dikjarazzjoni fejn jaffermaw li huma
jafu bl-obbligazzjonijiet li jkunu konformi malLeġislazzjoni Sussidjarja 492.01 billi jissottomettu
r-rapporti u l-kontijiet annwali tagħhom, u li din
tidħol fis-seħħ hekk kif tkun finalizzata l-iskrizzjoni
(Leġislazzjoni Sussidjarja 492.01 artiklu 3(3)).   Fi
kliem ieħor, ir-responsabbiltá li jissottomettu
l-kontijiet u l-prospetti annwali, hekk kif mitlub
mil-liġi, taqa’ f’idejn l-amministraturi, filwaqt li
l-obbligazzjoni tal-Kummissarju hija li jara li dawn
ikunu konformi.
Reġistrazzjoni mal-Kummissjoni u konformitá
mal-Leġislazzjoni Sussidjarja hija mitluba billiġi minn kull organizzazzjoni volontarja biex
tibbenefika minn fondi tal-Gvern, il-Ministeri
tiegħu u entitajiet oħra, u mill-Kunsill Malti għasSettur tal-Volontarjat (minn hawn ‘l quddiem,
imsejjaħ Kunsill)
Naturalment organizzazzjonijiet volontarji
li ma jissottomettux il-kontijiet u l-prospetti
annwali tagħhom sad-data preskritta milLeġislazzjoni Sussidjarja, tintbagħtilhom nota biex

ikunu mfakkra. Imma l-għażliet tal-Kummissarju
dwar kif għandu jimxi ma’ organizzazzjonijiet li
ma jimxux mal-liġi, huma limitati. Il-Kummissarju
jista’, skont il-liġi, jikkonsidra ċerta azzjonijiet,
bħal sospensjoni jew tħassir tal-iskrizzjoni,
imma din l-azzjoni ma tantx għandha saħħa fejn
l-iskrizzjoni mhix obbligatorja. Barra minn hekk,
l-istess liġi tirrikjedi li l-Kummissarju japplika
mat-Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva għal
permess biex jieħu kwalunkwe azzjoni kontra
organizzazzjoni volontarja, anke biex jipproduċi
sempliċiment statement (artiklu 19 tal-Att dwar
Organizzazzjonijiet Volontarji). Il-proċess jista’
jkun wieħed twil u ineffiċjenti, bil-possibbiltá li
ma jgħinx minnu nnifsu. Dan skoraġġixxa lillKummissarju milli jieħu din ir-rotta, minbarra
f’eċċezzjonijiet urġenti. It-tibdil propost fil-liġi
għandu jbiddel din is-sitwazzjoni billi jagħmel
l-iskrizzjoni mal-Kummissarju obbligatorja  u jagħti
poteri lill-Kummissarju billi jieħu azzjoni diretta
kontra min jonqos milli josserva l-liġi,  naturalment
ikun hemm id-dritt għall-appell. Fl-istennija għal
din il-bidla l-Kummissarju jikkommetti lilu nnifsu
li jattakka din il-problema ta’ nuqqas ta’ nonkonfromita’ u prospetti u kontijiet annwali b’lura
bl-aktar mod serju,  bħala prioritá għall-2017, billi
bl-aktar mod strett jinforza l-kundizzjonijiet talLeġislazzjoni Sussidjarja 492.01.
Wieħed irid jgħid li, bl-eċċezzjoni talMinisteru għal Għawdex, l-Uffiċċju ħadem tajjeb
ħafna mal-Ministeri tal-Gvern u l-entitajiet
tiegħu, u anke mal-Kunsill, fl-isforz biex ikun
assigurat li fejn jidħlu fondi pubbliċi, dawn
ikunu disponibbli biss għall-organizzazzjonijiet
volontarji li mhux biss huma iskritti mal-Uffiċċju
tal-Kummissarju imma wkoll konformi malLeġislazzjoni Sussidjarja 492.01. Il-Kummissarju
huwa nfurmat li l-amministrazzjoni u t-tħaddim
tal-Voluntary Organisations Project Scheme millMinisteru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet talKonsumatur u Libertajiet Ċivili, ġie ristrutturat
matul l-2016 fl-interess ta’ aktar trasparenza u
ġustizzja fit-tqassim tal-fondi, u li twaqqaf kumitat
inter-Ministerjali biex jikkordina l-politika talGvern fl-amministrazzjoni tal-allokazzjoni ta’
fondi lill-organizzazzjonijiet volontarji taħt skemi
varji. Dawn huma inizjattivi pożittivi li jappoġġjaw
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ir-rwol regolatorju tal-Kummissarju, liema rwol
għandu jkun inkoraġġut u msaħħaħ.
Ħarsa oħra lejn sezzjoni oħra ta’ dan irrapport, dwar l-iskrizzjoni ta’ organizzazzjonijiet
volontarji matul l-2016, wieħed jinnota li n-numru
ta’ applikazzjonijiet kien ftit aktar minn 150, li
jikkompara tajjeb mas-snin ta’ qabel (fl-2015 kien
hemm 161) u jindika progress f’din il-linja.   Dan
jirrifletti t-tkabbir sena b’sena tas-settur volontarju
kemm f’Malta u kif ukoll f’Għawdex, settur li
qiegħed jiddiversifika ruħu u jsir aktar kumpless
ma’ kull sena li tgħaddi.
Lura għat-tħassib tiegħi fejn jidħol
l-amministrazzjoni tal-Gozo NGO Fund tal-2016.  
Ir-rapport tiegħi tal-2015 kien diġá ilmenta dwar
l-amministrazzjoni ta’ dan il-fond għal dik issena u fakkar lill-Ministeru għal Għawdex, li min
jirċievi minn dak il-fond u kwalunkwe fond ieħor,
irid ikun kemm iskritt mal-Kummissarju kif ukoll
konformi mal-Leġislazzjoni Sussidjarja 492.01.
Sfortunatament dan waqa’ fuq widnejn torox
matul l-2016 u l-Ministeru kompla jinjora l-liġi u
l-prinċipji bażiċi ta’ trasparenza u ġustizzja billi
unilateralment iddeċieda li jirrinunzja li joħroġ
applikazzjonijiet għall-fond bħal ma kien isir
fis-snin ta’ qabel, u alloka €80,000 direttament
(x’sar mill-€10,000 l-oħra għadu mhux ċar) lillorganizzazzjoni volontarja Għawdxija mingħajr
sejħa għall-applikazzjonijiet. B’hekk is-settur talvolontarjat f’Għawdex kien miċħud mill-aċċess
għal fondi intenzjonat għalih. Il-Ministeru għal
Għawdex, flimkien mal-Ministeru għall-Familja
u Solidarjetá Soċjali, daħal f’kuntratt mal-istess
organizzazzjoni magħżula permezz ta’ Public Social
Partnership Agreement (kopja tiegħu nkisbet millMinisteru għall-Familja u Solidarjetá Soċjali).

l-organizzazzjoni, billi sempliċiment jiċċekkja ma’
dan l-Uffiċċju qabel ma sar dan il-kuntratt. Jiena
ktibt lill-Ministeru għal Għawdex fuq dawn il-linji,
u kkuppjajt lill-Ministeru l-ieħor fit-3 ta’ Novembru
2016, mingħajr ma rċevejt xi forma ta’ risposta jew
kollaborazzjoni fuq it-talba tiegħi, sabiex jinsistu
mal-organizzazzjoni, talinqas, biex jitieħdu
l-passi meħtieġa u jiġu konformi mal-Uffiċċju
tiegħi. Wara dan kollu, naħseb li l-NGO Gozo
Fund għandu jkun sospiż għal 2017, filwaqt li ssir
investigazzjoni mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali
dwar l-amministrazzjoni tal-fond kemm għall-2015
u l-2016, li jkun mitlub fis-sena l-ġdida.

Sussegwentement, il-Kummissarju skopra
li l-organizzazzjoni volontarja in kwistjoni għandha
problemi serji ta’ konformitá ma’ dan l-Uffiċċju, li
jinkludi sottomissjonijiet b’lura ta’ ħafna snin ta’
kontijiet annwali sa mill-2012, u problemi bl-istatut li
ġie emendat. B’hekk iż-żewġ Ministeri kisru Artiklu
4 tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji fejn
jidħol allokar ta’ fondi  u fl-iffirmar tal-kuntratt ma’
din l-organizzazzjoni. Milli jidher l-ebda Ministeru
ma kkunsidra li jagħmel eżerċizzju  serju dwar din
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2. 2016: Harsa
lejn is-Sena
I

s-sena 2016 kienet waħda ta’ sfidi għallUffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjoni
Volontarji biex jirregola s-settur tal-volontarjat
b’mod effettiv u jdaħħal tmexxija serja f’dan issettur, fattur importanti sabiex tiżdied il-fiduċja
tal-pubbliku f’dawn l-organizzazzjonijiet. IlKummissarju għall-Organizzazzjonijiet  Volontarji
ta direzzjoni lil organizzazzjoni diversi sabiex
jindirizzaw il-prattiċi dgħajfin tagħhom filwaqt
li ppromwova l-bżonn ta’ aktar governanza serja,
li jkollhom direzzjoni strateġika ċara u li jżommu
mal-istatut.
F’dan il-kuntest, ir-rwol tal-Uffiċċju talKummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji
bħala regolatur,   huwa importanti ħafna sabiex
tiżdied il-fiduċja tal-pubbliku fl-organizzazzjonijiet
volontarji, tingħata importanza lill-konformitá millamministraturi tal-organizzazzjonijiet u jsiru aktar
konxji mill-obbligazzjonijiet legali,  u jippromwovi
l-użu effettiv tar-riżorsi li jkollhom, li jinkludu
kemm riżorsi umani u anke dawk finanzjarji. Dan
kollu jgħin sabiex titjieb l-akkontabilita’ tagħhom
lejn il-benefiċjarji u l-pubbliku in ġenerali.
Dan ir-rapport annwali se juri kif l-Uffiċċju
tal-Kummissarju għall-Organizzazzjoni Volontarji
ħadem biex laħaq l-għanijiet tiegħu matul l-2016.

Emendi għall-Att dwar 
l-Organizzazzjonijiet Volontarji
Sar ħafna xogħol matul din is-sena
biex jiġu finalizzati l-emendi għall-Att dwar
l-Organizzazzjonijiet Volontarji. L-Att dwar
l-Organizzazzjonijiet Volontarji kien implimentat
minn dan l-Uffiċċju u l-Kunsill sa minn meta
twaqqaf f’Novembru tal-2007. Dan kien introdott
fl-istess żmien   li kienet introdotta t-Tieni Skeda
tal-Kodiċi Ċivili (Kapitlu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta)
dwar organizzazzjonijiet u personalita’ legali, li
tindirizza l-forma legali ta’ organizzazzjonijiet
(fondazzjonijiet u assoċjazzjonijiet) użati f’dan issettur.

Dawn il-liġijiet, u xi ftit oħra relatati
magħhom, inkluż l-Att dwar il-Ġbir Pubbliku,
qajmu xi ftit tal-kontroversja dwar xi aspetti
ewlenin. Il-prattika wriet li hemm bżonn ta’
korrezzjoni, kjarifika u reviżjoni,   li ħafna drabi
oriġina mill-fatt li meta ż-żewġ liġijiet kienu ġew
separati, kien hemm xi proviżjonijiet li ma kienux
komprensivi biżżejjed jew irriżulta li kien hemm
xi nuqqas, liema risposta kienet fil-liġi l-oħra.
L-emendi proposti jindirizzaw prinċipalment
id-diffikultajiet   li qamu fl-interpretazzjoni u flapplikazzjoni taż-żewġ liġijiet fuq affarijiet relatati
mas-settur tal-volontarjat.
Dawn jinkludu wkoll emendi fit-Tieni
Skeda li kienu inklużi fl-eżerċizzju li sar għallkonvenjenza, biex jiġu ntrodotti ideat ġodda li
ħarġu mill-2007 u biex jissaħħu ċerti kunċetti
importanti għall-iżvilupp ta’ Malta bħala ċentru
internazzjonali għas-servizzi.
Fis-26 ta’ April 2016 ġiet mniedija
White Paper għall-konsultazzjoni pubblika,
li tinkludi l-emendi, fosthom l-introduzzjoni
tal-iskrizzjoni mandatorja u l-ekslużjoni talorganizzazzjonijiet tal-Gvern, denominazzjonijiet
reliġjużi u partiti politiċi milli jitqiesu bħala
“organizzazzjonijiet volontarji” u suġġetti għallAtt dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji, minkejja
li jkunu għadhom ta’ benefiċċju pubbliku u
organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt. Din
tindirizza l-prevenzjoni ta’ ħasil ta’ flus fost is-settur
volontarju, hekk kif Malta kienet taħt pressjoni għal
numru ta’ snin minn Moneyval (Moneyval huwa
kumitat fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa magħmul
minn esperti fuq l-evalwazzjoni ta’ miżuri tal-ħasil
tal-flus u finanzjament tat-Terroriżmu) fuq din ilkwistjoni. Dawn l-emendi jagħtu aktar poteri lillKummissarju l-aktar fejn ikun hemm ksur tal-Att
dwar Organizzazzjonijiet Volontarji.

Iskrizzjoni
Organizzazzjonijiet volontarji ġejjin minn
oqsma varji fosthom filantropija, edukazzjoni,
sports, reliġjon, saħħa, soċjal u komunitá, kultura,
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arti u wirt nazzjonali, promozzjoni tad-drittijiet
umani, ambjent u ħarsien tal-annimal, jirreġistraw
u jkunu iskritti mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għallOrganizzazzjonijiet Volontarji biex jappoġġjaw
kawża soċjali u legali.
In-numru ta’ applikazzjonijiet għal
reġistrazzjoni bħala organizzazzjoni volontarja
kien wieħed kostanti, b’total ta’ 151 applikazzjoni li
ġew sottomessi matul is-sena 2016.  Dan iġib it-total
ta’ organizzazzjonijiet volontari li applikaw malKummissarju, sa minn meta twaqqaf dan l-uffiċċju
fl-2008, għal 1,379.   Dawn l-organizzazzjonijiet
volontarji ivarjaw fil-missjonijiet tagħhom, flgħanijiet soċjali, attivitajiet, daqs u kumplessitá.
Ivarjaw wkoll, minn organizzazzjonijiet żgħar għal
kbar, kif ukoll internazzjonali li jimpjegaw in-nies.
Kien hemm żieda fin-numru ta’ ċertifikati
ta’ iskrizzjoni li nħarġu li telgħu għal 147,
kkumparati mal-120 ċertifikat maħruġa fl-2015.
Organizzazzjonijiet   volontarji li jkollhom iċċertifikat ta’ iskrizzjoni igawdu minn ċerti
vantaġġi u benefiċċji, fosthom, jistgħu li jirċievu
grants, sponsorships u għajnuna finanzjarja oħra
mingħand il-Gvern jew entitajiet oħra tal-Gvern
jew mill-Fond għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.  
Aktar minn hekk jistgħu jidħlu f’kuntratti għattwettieq ta’ servizzi li jagħtu sabiex jilħqu l-għan
soċjali tagħhom fuq talba tal-Gvern jew entita’
tiegħu hekk kif stipulat f’Artiklu 4 tal-Att dwar lOrganizzazzjonijiet Volontarji.

Prospetti annwali
Matul
is-sena
saru
sforzi
malamministraturi ta’ organizzazzjonijiet volontarji
biex tkun promossa l-konformitá, fejn jidħlu
l-obbligi legali skont il-Leġislazzjoni Sussidjarja
492.01. L-użu ħażin ta’ fondi għal għanijiet illegali
jew mhux xierqa mhux tollerat u f’każ li l-Uffiċċju
tal-Kummissarju
għall-Organizzazzjonijiet  
Volontarji jiskopri dan jew inġibditlu l-attenzjoni
dwar dan, ittieħdu diversi azzjonijiet legali u
ntbagħtu ittri ġudizzjarji lil min kien qiegħed jikser
il-liġi.
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Madankollu,
minkejja
bosta
notifikazzjonijiet
lill-Organizzazzjonijiet
Volontarji, laqgħat u telefonati, matul l-2016
kien hemm tnaqqis ta’ 10% fl-ammont ta’
sottomissjonijiet ta’ prospetti u kontijiet annwali.
L-ammont totali li ġie sottomess, mit-tliet kategoriji
kollha, kien ta’ 579 meta kkumparat ma’ 645 matul
l-2015.
L-emendi
proposti
fl-Att
dwar
l-Organizzazzjonijiet Volontarji mistennija jagħtu
aktar poteri lill-Kummissarju biex jieħu azzjoni
f’waqtha kontra min jikser il-liġi u fejn ikun
hemm negliġenza jew abbuż sfaċċat min-naħa talamministraturi.
L-Uffiċċju
tal-Kummissarju
għallOrganizzazzjonijiet Volontarji kontinwament
javża lill-organizzazzjonijiet volontarji biex imexxu
l-finanzi tagħhom b’mod responsabbli u skont illiġi, sabiex jilħqu l-għanijiet tal-organizzazzjoni.
Aktar riżorsi huma meħtieġa mill-Uffiċċju talKummissarju għall-Organizzazzjonijiet  Volontarji
sabiex  isegwi l-organizzazzjonijiet volontarji u fejn
neċessarju jassistihom biex jimxu mal-liġi.

Investigazzjonijiet
L-Uffiċċju
tal-Kummissarju
għallOrganizzazzjonijiet Volontarji wettaq numru
ta’ investigazzjonijiet matul is-sena, skont
il-poteri li jagħtih l-Artiklu 34 tal-Att dwar
l-Organizzazzjonijiet Volontarji. Skont dan
l-Artiklu, l-Kummissarju jista’ jinvestiga l-mod
ta’ kif titmexxa organizzazzjonijiet volontarja u
jitlob bil-mitub kwalunkwe informazzjoni fuq
l-organizzazzjoni jew fuq xi persuna involuta flattivitajiet ta’ dik l-organizzazzjoni.
Bħala riżultat ta’ dawn l-investigazzjonijiet, ilKummissarju joħroġ direttivi lill-amminstraturi
biex jimxu mal-liġi u skont l-istatut.
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Sit elettroniku
Sar ħafna xogħol matul is-sena biex ikun
żviluppat sit elettroniku ġdid sabiex ħafna misservizzi ta’ dan l-Uffiċċju jkunu disponibbli hemm.  
Permezz ta’ dan is-sit,  organizzazzjonijiet volontarji
jkunu jistgħu jaċċessaw servizzi li jkollhom bżonn
u xi kultant, jippermettilhom sabiex jimmaniġġjaw
huma stess xogħol tal-organizzazzjoni tagħhom.
Dan jinkludi r-reġistrazzjoni ta’ organizzazzjonijiet
volontarji onlajn, sottomissjonijiet ta’ kontijiet   u
prospetti finanzjarji,   aġġornamenti tal-lista talamministraturi, tneħħija ta’ organizzazzjonijiet
iskritti u għeluq ta’ organizzazzjonijiet volontarji.
Barra
minnhekk,
is-sistema
se
jkollha faċilitá li tibgħat notifikazzjonijiet lil
organizzazzjonijiet volontarji kif ukoll tkun
tista’ timmaniġġja applikazzjonijiet, rapporti ta’
statistika, sistemi ta’ awditjar u maniġġjar ta’ profili
tal-klijenti.   Dan il-proġett joffri bosta faċilitajiet
biex tiżdied l-effiċjenza tal-organizzazzjonijiet
volontarji filwaqt li tipprovdilhom servizz ta’
customer service. Toffri wkoll servizz ta’ 24 siegħa
kuljum liċ-ċittadini kollha u lill-organizzazzjonijiet
volontarji.
Matul l-2016, ġie finalizzat ix-xogħol fuq
l-iżvilupp tal-applikazzjoni ta’ iskrizzjoni u dan
jkun imniedi fl-ewwel kwart tal-2017. Dan il-proġett
jagħmel parti mill-eżerċizzju tas-simplifikazzjoni u
tnaqqis ta’ burokrazija għall-2016.

Protezzjoni ta’ minuri fil-kuntest 
ta’ organizzazzjonijiet volontarjI
Numru mhux ħażin ta’ organizzazzjonijiet
volontarji jaħdmu fil-qasam tal-minuri, li jista’
jinkludi, djar tat-tfal, ċentri taż-żgħażagħ, klabbs
sportivi u kulturali, faċilitajiet ta’ ħarsien tat-tfal u/
jew familji, kampijiet tar-refuġjati, skejjel eċċ.
Biex ikun assigurat li l-preżenza talvoluntiera jkollha effett pożittiv u ma tagħmel  l-ebda
ħsara, l-organizzazzjonijiet volontarji għandhom
ikunu jafu x’inhuma r-responsabbiltajiet tagħhom
f’każi fejn adulti jinteraġixxu ma’ minuri, kemm

fejn il-minuri jkunu klijenti tas-servizzi mogħtija
mill-organizzazzjoni, kif ukoll fejn il-minuri jkunu
parti mill-voluntiera tal-istess organizzazzjoni.
F’dan
ir-rigward,
l-Uffiċċju
talKummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji
flimkien mal-konsulent legali, b’kollaborazzjoni
mal-Pulizija, l-Kunsill u l-Kummissarju għat-Tfal
ingħaqdu flimkien sabiex jiġu riveduti l-liġijiet,
fejn, organizzazzjonijiet volontarji li jinvolvu jew
jissapportjaw ċertu klassijiet ta’ persuni vulnerabbli,
partikolarment minuri, għandhom obbligi specifiċi
li magħhom iridu jkunu konformi, speċjalment
meta jkollhom persuni li qegħdin jaħdmu fl-istess
organizzazzjoni. Għandu jkun innutat li huwa
l-obbligu tal-amministraturi li jimxu mal-liġi
applikabbli għall-organizzazzjoni li jmexxu.
Għaldaqstant sar abbozz ta’ strateġija
mill-Kunsill b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju talKummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji,
li jinkludi kampanji edukattivi u ta’ għarfien,
informazzjoni onlajn, kodiċi ta’ tmexxija għallamministraturi u l-voluntiera li jaħdmu ma’ minuri.
Aktar diskussjonijiet ma’ dawk kollha nvoluti
se jkunu qegħdin isiru matul l-2017 sabiex tiġi
implimentata din l-istrateġija u jsiru dawn ittibdiliet neċessarji fil-liġijiet rispettivi.

Rwol tal-amministraturi
Ġie deċiz li f’dan ir-rapport tkun inkluża
wkoll sezzjoni dwar ir-rwol tal-amministraturi,
minħabba li l-amministraturi huma l-aktar kruċjali,
fejn jidħlu l-għanijiet u l-amministrazzjoni talorganizzazzjonijiet volontarji.
Kull organizzazzjoni għandha titmexxa
minn amministraturi li għandhom ikunu
responsabbli għaż-żamma tal-pussess u kontroll
tal-propjetá tal-organizzazzjoni,  għat-tħaris ta’ din
il-propjetá,   filwaqt li jassiguraw konformitá malistatut tal-organizzazzjoni.
L-amministraturi
għandhom
responsabbiltá legali għall-immaniġġjar talorganizzazzjoni volontarja u t-tmexxija tagħha.  
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Għandhom rwol importanti ħafna, f’setturi li
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti lejn il-karattru
u l-benessere tas-soċjetá.   Li jkunu jafu x’inhuma
l-obbligi
u
r-responsabbiltajiet
tagħhom,
l-amministraturi jkunu f’pożizzjoni aħjar sabiex
iwettqu r-responsabbiltajiet tagħhom b’mod li
mhux biss ikun ta’ ġid għall-organizzazzjoni,
imma wkoll sabiex iħossuhom kunfidenti li huma
konformi mal-elementi prinċipali tal-liġi.

Aktar minn hekk it-tnedija ta’ sit
elettroniku ġdid se jagħmilha aktar faċli u effiċjenti
għall-amministraturi
ta’
organizzazzjonijiet
volontarji biex jaħdmu ma’ dan l-Uffiċċju permezz
ta’ servizzi aktar iffukati lejn il-klijenti, u biex
imexxu b’mod aħjar l-organizzazzjonijiet tagħhom
billi  jkunu pprovduti bosta servizzi onlajn, formoli
tal-applikazzjoni għal diversi servizzi u gwida ċara,
diretta u aċċessibbli.

Il-Kunsill Malti għas-Settur 
tal-Volontarjat

Dawn jirrikjedu kampanja ta’ informazzjoni
u edukazzjoni, permezz tal-internet, gazzetti u
sessjonijiet ta’ taħriġ sabiex is-settur ikun mgħarraf
aktar.

L-Uffiċċju
tal-Kummissarju
għallOrganizzazzjonijiet Volontarji jaħdem mill-qrib
ħafna mal-Kunsill, li għandu l-għan li jappoġġja
l-iżvilupp ta’ komunita’ volontarja aktar effiċjenti
f’Malta u f’Għawdex, permezz ta’ għajnuna u
appoġġ u servizzi li jinkludu informazzjoni, pariri u
taħriġ. Il-Kunsill għandu wkoll l-għan li jappoġġja
l-iżvilupp ta’ settur volontarju aktar influwenti u
koeżiv f’Malta u f’Għawdex billi jiffaċilita network
u sħubija fl-istess settur, u bejn l-istess settur u
l-privat u s-setturi pubbliċi.
Matul
is-sena
il-Kunsill
appoġġja
organizzazzjonijiet volontarji permezz ta’ diversi
programmi ta’ taħriġ u ta’ pariri, skemi ta’ fondi,
konferenzi, seminars, workshops l-organizzazzjoni
tal-Premju tal-Voluntier tas-Sena u l-iskema Youth
Volunteer Work.

Konklużjoni
Bħala regolatur ta’ dan is-settur, l-Uffiċċju
tal-Kummissarju
għall-Organizzazzjonijiet
Volontarji jaħdem bis-sħiħ, bir-riżorsi limitati
tiegħu, sabiex jassigura li l-organizzazzjonijiet
volontarji qegħdin jilħqu l-għanijiet tagħhom għallbenefiċċju tal-pubbliku, jaħdmu fl-aqwa interess
tal-organizzazzjoni, jassiguraw li huma kontabbli
u trasparenti, u jimmaniġġjaw ir-riżorsi tagħhom
b’mod responsabbli. It-tisħiħ tal-governanza talorganizzazzjonijiet volontarji u l-għajnuna lillamministraturi biex jaqdu l-funzjoni tagħhom
huma fatturi importanti fix-xogħol tal-Uffiċċju talKummissarju għall-Organizzazzjonijiet  Volontarji.

2017

Prijoritajiet strateġiċi għall-

Matul is-sena ġew stabbiliti numru
ta’ prioritajiet   għall-2017. Prijoritá maġġuri
għall-2017 se tkun id-dħul tal-emendi għall-Att
dwar l-Organizzazzjonijiet  Volontarji, li se jagħtu
aktar poteri lil dan l-uffiċċju sabiex ikun regolat
aktar is-settur b’mod aktar effettiv u effiċjenti.
F’dan ir-rigward l-Uffiċċju tal-Kummissarju għallOrganizzazzjonijiet Volontarji se jkun aktar
b’saħħtu fl-approwċ tiegħu lejn abbuż u maniġġjar
ħażin, speċjalment fejn tidħol il-konformitá malLeġislazzjoni Sussidjarja 492.01.
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3. Iskrizzjoni tal-Organizzazzjonijiet
Volontarji
H

emm għadd ta’ vantaġġi mportanti
assoċjati mal-iskrizzjoni ta’ organizzazzjonijiet
volontarji mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għallOrganizzazzjonijiet Volontarji. Wieħed minn
dawn il-vantaġġi huwa żieda fil-fiduċja fl-istess
organizzazzjoni minħabba li jkun hemm aktar
trasparenza u kontabbiltá. Naturalment, dan
iwassal biex nies ikunu aktar inklinati biex jagħtu
kontribut kemm finanzjarju u anke ta’ ħin lillorganizzazzjonijiet  li jkunu reġistrati. Dan il-fattur
għandu implikazzjonijiet importanti f’attivitajiet
ta’ ġbir ta’ fondi.
Organizzazzjonijiet volontarji iskritti
jibbenefikaw minn għadd ta’ benefiċċji skont
l-artiklu 4 tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet
Volontarji, fosthom, jistgħu jgawdu minn flus
u grants, sponsorships jew għajnuniet oħra
finanzjarja mingħand il-Gvern jew entitajiet oħra
tal-Gvern jew mill-Fond għall-Organizzazzjonijet
Volontarji.   Aktar minn hekk jistgħu jkunu sħab
f’kuntratti, biex jagħtu bosta servizzi sabiex jilħqu
l-għanijiet soċjali tagħhom, fuq talba tal-Gvern jew
entitajiet tiegħu.
Il-figuri
tas-sena
2016
juru
li
l-applikazzjonijiet tal-organizzazzjonijet sabiex
jirreġistraw ruħhom mal-Kummissarju żammu
andament tajjeb, minkejja li kien hemm tnaqqis
mis-sena ta’ qabel. Fil-fatt fl-2016 kien hemm
151 applikazzjoni ġdida, meta mqabbla mal-161
applikazzjoni li kien hemm fl-2015.
B’hekk it-total ta’ organizzazzjonijet
volontarji li applikaw mal-Uffiċċju tal-Kummissarju
sa minn meta twaqqaf  fl-2008, għal 1,379.
B’kollox kien hemm 186 applikazzjoni li
ġew proċessati fl-2016, kif inhuma mqassma hawn:
•

35 applikazzjoni li kienu daħlu fl-2015;

•

151 applikazzjoni li daħlu fl-2016

Dawn l-applikazzjonijiet kienu jikkonsistu:
• 109 applikazzjoni li ġew reġistrati kompletament
(dan jinkludi għaxar organizzazzjonijiet li kienu
mitluba jissottomettu aktar dokumenti fl-2015);
• 66 organizzazzjoni li ntalbu jissottomettu aktar
dokumentazzjoni (li minnhom 36 organizzazzjoni
ssottomettew id-dokumentazzjoni kollha meħtieġa
u ġew iskritti);
• 41 applikazzjoni għadhom qed jiġu proċessati
(issa trasferiti għall-2017).
Dan juri li l-Uffiċċju tal-Kummissarju kellu
sena oħra impenjattiva fl-2016, li matulha 95 filmija tal-applikazzjonijiet li ġew sottomessi, ġew
proċessati.

3.1

Ċertifikati ta’ Iskrizzjoni

Din hija lista ta’ kif tqassmu ċ-ċertifikati ta’
iskrizzjoni maħruġa mill-Uffiċċju tal-Kummissarju
għall-Organizzazzjonijet Volontarji xahar b’xahar
matul l-2016 (din tinkludi wkoll ċertifikati li ġew
issostitwiti:
Jannar ......................... 10
Frar ............................. 12
Marzu .........................  12
April ............................  9
Mejju ........................... 11
Ġunju .......................... 14
Lulju ........................... 12
Awwissu ..................... 16
Settembru .................. 24
Ottubru ......................  9
Novembru ..................  11
Diċembru ...................  7

3.2
Kategoriji tal             organizzazzjonijiet iskritti
L- organizzazzjonijet kollha li ġew iskritti
tqassmu f’kategoriji skont l-għan soċjali tagħhom.
Kien hemm uħud minnhom li kienu jaqgħu taħt
aktar minn kategorija waħda.
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Din hija l-lista ta’ kif tqassmu l-organizzazzjonijiet hekk kif mitlub mill-VOA:
Klassifikazzjoni

Numru ta’ organizzazzjonijet

Persentaġġ mit-total
tal-organizzazzjonijet kollha

Filantropija				               230				    16.69%
Edukazzjoni u sports			

551 (sports 114)			    39.95%

Reliġjon						  65				      4.71%
Saħħa						 184				     13.34%
Soċjali u komunità				 608				    44.08%
Kultura, arti u 			           469 (Organizzazzjonijiet
wirt nazzjonali				       tal-banda 82)			     34.01%
Ambjent u ħarsien 			      94 (Ħarsien
tal-annimali				    tal-Annimali 36)			     6.81%
Promozzjoni għad-				
Drittijiet Umani				                123				     8.91%
				
Klassifikazzjonijiet oħra
Għaqdiet Għawdxin		                              101				     7.32%
Żgħażagħ				                66				     4.78%
Tfal					                70				     5.07%
Università ta’ Malta		                               18				      1.30%
Wieħed irid jinnota li  l-persentaġġ tat-total ta’ organizzazzjonijiet kien ikkalkulat fuq il-mija filmija tal-applikazzjonijiet kollha li applikaw mal-Kummissarju sa minn meta beda jiffunzjona dan l-Uffiċċju,
b’kollox 1,379 organizzazzjoni.
3.3

Kanċellazzjoni tal-applikazzjonijiet

Il-Kummissarju kkanċella 15-il applikazzjoni għall-iskrizzjoni wara li dawn naqsu milli jissottomettu
aktar dokumenti, hekk kif mitluba mil-liġi. Tliet organizzazzjonijiet reġgħu applikaw mal-Kummissarju u
ssottomettew id-dokumenti kollha li ntalbu.
3.4

Għeluq ta’ Organizzazzjonijiet

Kien hemm żewġ organizzazzjonijiet li għalqu l-bibien fl-2016 u rritornaw lura ċ-ċertifikat ta’
iskrizzjoni lill-Kummissarju kif mitlub mil-liġi.
3.5

Riżenji

Organizzazzjoni waħda rriżenjat mill-iskrizzjoni mal-Kummissjarju bħala organizzazzjoni
volontarja.
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..
4. Tmexxija u Monitoragg
tal-Organizzazzjonijet Volontarji Iskritti
B

ħas-snin ta’ qabel, l-Uffiċċju talKummissarju ħadem bis-sħiħ biex jappoġġja
u jipprovdi gwida u informazzjoni lil
organizzazzjonijiet volontarji iskritti, filwaqt li
jkompli jaqdi d-dmirijiet tiegħu ta’ monitoraġġ
u kontroll. Ittieħdu bosta passi sabiex l-Uffiċċju
tal-Kummissarju jippromwovi t-trasparenza u
l-kontabbiltà f’dan is-settur. Prinċipalment ixxogħol ikkonsista fli:
• Jintbagħtu
notifikazzjonijiet
lil
organizzazzjonijiet
volontarji
iskritti
biex
b’mod kontinwu jkollhom materjal informattiv
u ‘templates’ relatati għat-tlestija tal-prospetti
annwali.
• Isiru bosta laqgħat ma’ diversi organizzazzjonijiet
u r-rappreżentanti tagħhom.
• Jingħataw pariri lil organizzazzjonijiet volontarji
dwar kif  jimlew u jissottomettu l-prospetti annwali
f’konformità mal-liġi.
• Isiru investigazzjonijiet dwar kwistjonijiet
varji li jistgħu joħorġu mill-analiżi tal-prospetti u
l-kontijiet annwali.
• Jinkisbu aktar kjarifiki dwar kwistjonijiet sabiex
isir magħruf aktar ix-xogħol tal-organizzazzjonijiet
volontarji, is-sitwazzjoni finanzjarja u inwassluhom
sabiex ikunu aktar trasparenti u responsabbli.
• Ingħataw pariri dwar l-emendi possibbli filLeġislazzjoni Sussidjarja 492.01
• Attendenza għal korsijiet ta’ taħriġ dwar
l-istandards ġodda finanzjarji.
• Tingħata assistenza u informazzjoni lil terzi
partijiet involuti fil-ġestjoni jew   xogħol ieħor
relatat ma’ organizzazzjonijiet volontarji.
• Ingħatat informazzjoni lil entitajiet li jipprovdu
finanzjament lill-organizzazzjonijiet volontarji,
dwar jekk humiex konformi mal-liġi.
Il-Leġislazzjoni Sussidjarja 492.01 torbot
lill-organizzazzjonijiet iskritti mal-Uffiċċju talKummissarju biex jissottmettu l-kontijiet u
l-prospetti annwali tagħhom fil-ħin u bl-eżatt
kull sena. Għalhekk huwa kkunsidrat bħala
għodda importanti ħafna li dan l-Uffiċċju ikollu

l-informazzjoni dwar l-attivitá u x-xogħol li jkun
qed jitwettaq mill-organizzazzjonijiet sabiex isir
monitoraġġ sew tal-konformitá tagħhom mal-liġi.
4.1
Problemi li dan l-Uffiċċju 
            ltaqa’ magħhom
Anke fl-2016, numru konsiderevoli ta’
organizzazzjonijiet iskritti issottomettew ilprospetti u l-kontijiet tagħhom tard, b’uħud anke
aktar minn sena.
Kien
hemm
każijiet
fejn
iddokumentazzjoni ġiet sottomessa lil dan l-Uffiċċju
f’ġurnata qrib ħafna d-data tal-għeluq tassottomissjonijiet tal-applikazzjonijiet ta’ skemi
ta’ fondi, biex dan l-Uffiċċju joħroġ iċ-ċertifikat
ta’   konformitá.   Din is-sitwazzjoni ħolqot diversi
problemi lill-Uffiċċju tal-Kummissarju għallOrganizzazzjonijet Volontarji biex joħroġ iċċertifikati ta’ konformitá speċjalment fl-aħħar
kwart tas-sena 2016, fejn inħarġu bosta fondi
mmirati lejn l-organizzazzjonijet volontarji millGvern u l-aġenziji tiegħu.
Fil-fatt kien hemm erba’ skemi ta’ fondi
li kellhom id-data tal-għeluq matul Diċembru
2016. Il-ħruġ ta’ ċertifikati lil aktar minn   mitt
organizzazzjoni żied ix-xogħol sostanzjalment,
speċjalment fejn jidħol assessjar tal-kontijiet
u l-prospetti annwali ta’ tlieta jew erba’ snin
wara xulxin, tal-organizzazzjonijet   volontarji li
ssottomettew dawn ftit jiem biss qabel ma għalqu
l-applikazzjonijiet tal-fondi.
Madankollu l-akbar problema kienet
li wħud
minn dawn is-sottomissjonijiet
kellhom informazzjoni nieqsa jew żbaljata.
Konsegwentement, kien hemm każi fejn dawn iddokumenti kellhom jiġu sottomessi u assessjati
darbtejn jew tliet darbiet. Fil-fatt, matul l-aħħar
kwart tas-sena, l-Uffiċċju tal-Kummissarju bagħat
bejn wieħed u ieħor 250 tfakkira permezz tal-imejl
lill-organizzazzjonijiet volontarji sabiex jibgħatu
l-prospetti u l-kontijiet annwali tagħhom u madwar
mitt korrispondenza oħra lil entitajiet li jipprovdu
l-finanzjament lill-organizzazzjonijiet, dwar l-istat
ta’ konformitá tal-organizzazzjonijiet iskritti u
problemi oħra relatati.
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Xogħol relatat man-notifiki li jintbagħtu,
mhux dejjem jinvolvi t-talba għal sottomissjonijiet
ta’ aktar dokumenti jew jinfurmaw li hemm
dokumenti nieqsa, imma ħafna drabi jinvolvi
aktar xogħol, li jinkludi l-assessjar tad-dokumenti
kollha sottomessi matul is-snin, fejn jkun analizzat
l-kontenut ta’ dokumenti oħra li jkunu ntbagħtu
qabel. Wieħed irid ukoll jikkonsidra li l-Uffiċċju talKummissarju għall-Organizzazzjonijet Volontarji
jiddedika ħin sinifikanti iwieġeb mistoqsijiet
permezz tat-telefon, jiltaqa’ mal-organizzazzjonijet
volontarji u jipprovdilhom l-assistenza li jkollhom
bżonn.

Bħal fis-snin ta’ qabel, assessjar ta’ kontijiet
u prospetti annwali kien aktar iffukat fuq dawk
l-organizzazzjonijiet li applikaw għal fondi sabiex
tinħareġ l-ittra ta’ konformitá (jekk ikunu konformi
mal-Liġi Sussidjarja 492.01) sabiex ikunu eleġibbli
biex japplikaw għal dawn il-fondi. Aktar riżorsi
jistgħu żgur jgħinu sabiex ikun hemm servizz aħjar
lejn l-organizzazzjonijiet iskritti.   
4.2
Prospetti u Kontijiet Annwali  
             bil-Figuri

Tabella 1 turi ż-żieda fl-ammont talL-organizzazzjonijiet iridu jifhmu li
kontijiet u l-prospetti annwali li għad iridu jiġu
l-puntwalitá tas-sottomissjonijiet tal-kontijiet   u
sottomessi, qed jiżdied sena b’sena. L-Uffiċċju tall-prospetti annwali trid tinżamm, għaliex din
Kummissarju għall-Organizzazzjonijet Volontarji
tkun t’għajnuna lill-Uffiċċju tal-Kummissarju
ħadem biex jipprovdi rispons u rikonoxximenti
biex jipproċessa x-xogħol u joħroġ l-ittri u
bl-aktar mod effettiv billi jkunu eżaminati
r-rikonoxximent b’rata aktar mgħaġġla. Minħabba
d-dokumenti li jaslu u jitwieġbu l-mistoqsijiet
ż-żieda fit-talba għal ħruġ ta’ ċertifikati ta’
li jkun hemm.   Anke jekk kif issemma f’dan irkonformitá minn entitajiet li jiffinanzjaw
rapport, l-aħħar kwart tas-sena kien perijodu bieżel
l-organizzazzjonijet u l-problemi msemmija firħafna għal dan l-Uffiċċju, speċjalment minħabba
rapport,
ma
kienx
Prospetti u Kontijiet
li jridul-Uffiċċju
jiġu sottometti
Prospettital-Kummissarju
ugħas-sena
Kontijiet li2012
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sottomessi l-kontijiet, madankollu, huwa tajjeb li
lill-organizzazzjonijiet kollha li ssottomettew ilwieħed jinnota li minn meta kien hemm l-ingaġġ
prospetti annwali matul l-2016.
ta’ membru ġdid tal-istaff f’Settembru, sar ħafna
xogħol u b’hekk naqas dak ix-xogħol li kien waqa’
lura.
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Tabella 1: Numru ta’ Prospetti u Kontijiet Annwali li għandhom jiġu sottomessi kull sena
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Matul l-2016 l-Uffiċċju tal-Kummissarju
meta mqabbel ma’ 645, fl-2015. Dan in-nuqqas
għall-Organizzazzjonijet Volontarji għamel dak
ġej min-nuqqas totali ta’ sottomissjonijiet fit-tliet
kollu possibbli, bir-riżorsi limitati tiegħu, biex
kategoriji kollha kemm huma. Organizzazzjonijiet
jinkoraġixxi   u jassisti lill-organizzazzjonijiet
taħt kategorija 1 (li jdaħħlu anqas minn €20,000 fisvolontarji biex jissottomettu l-prospetti u
sena) issottomettew 10% anqas, filwaqt li dawk li
l-kontijiet annwali tagħhom, skont il-Leġiżlazzjoni
jaqgħu taħt kategorija 2 (li jdaħħlu bejn €20,000 u
Sussidjarja 492.01. Minkejja dan, din is-sena kien
€200,000 fis-sena) issottomettew 8% anqas u dawk
ti uKategorija
Kontijiet Annwali
1 - Prospetti
Mibgħuta
u Kontijiet
Kategorija
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fil-mija ufl-ammont
li jaqgħu
taħtAnnwali
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3 (li jdaħħlu
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Tabella 2: Prospetti u kontijiet annwali mibgħuta u dawk li ġew rikonoxxuti matul l-2016 skont il-kategorija

Tabella 2 tipprovdi informazzjoni dwar
l-ammont ta’ kontijiet annwali li ġew sottomessi
skont il-kategorija u n-numru ta’ dawk li ġew
rikonoxxuti/approvati minn dan l-Uffiċċju.  
Anke jekk wieħed jista’ jinnota li n-numru
ta’ dawk li ġew rikonoxxuti/approvati naqas
b’mod sinjifikattiv, madankolli wieħed irid jieħu
in konsiderazzjoni li din is-sena l-Uffiċċju talKummissarju kellu domanda kbira mill-Gvern u
aġenziji li jagħtu l-fondi dwar il-konformitá talorganizzazzjonijet volontarji.

Fil-fatt din is-sitwazzjoni wasslet biex
dan l-Uffiċċju jikkonċentra l-isforzi tiegħu biex
jissapportja lil dawk l-organizzazzjonijet volontarji
li jissottomettu l-prospetti u l-kontijiet annwali
tagħhom, u jassessjahom sabiex ikunu fil-ħin
biex japplikaw għall-fondi. Ammont sinifikanti ta’
dawk l-organizzazzjonijiet li applikaw għall-fondi
matul l-2016 ma kienux konformi mal-liġi. Uħud
minnhom kienu ilhom tlieta jew erba’ snin ma
jissottomettu d-dokumenti tagħhom.
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Tajjeb li wieħed jinnota wkoll li matul
Diċembru, dan l-Uffiċċju ntalab jipprovdi rispons
dwar
il-konformitá
tal-organizzazzjonijiet
volontarji iskritti, bil-maġġoranza tagħhom kienu
jaqgħu f’kategorija numru 2.  Ħafna minn dawn lorganizzazzjonijiet fil-fatt kienu konformi, u dan
bħala riżulat tal-assistenza u l-appoġġ kontinwu
ta’ dan l-Uffiċċju u r-rieda tagħhom li jkollhom
tmexxija serja fl-organizzazzjoni tagħhom.

4.3

Konklużjoni

Kif ħareġ ċar, is-sena 2016 kienet sena ta’
sfidi u mimlija eżigenzi, minħabba li t-talba dwar
il-konformitá żiedet u minħabba wkoll ammont
sinjifikanti ta’ organizzazzjonijet li għadhom
mhumiex qed jobdu l-Leġislazzjoni Sussidjarja
492.01. Huwa l-irwol tagħna li nkomplu nassistu
lill-organizzazzjonijiet   volontarji sabiex ikunu
konformi. Madankollu, aktar riżorsi u impenn millorganizzazzjonijiet volontarji sabiex jimxu mal-liġi
huma bla dubju meħtieġa. L-organizzazzjonijiet
għandhom iżommu f’moħħhom, li filwaqt li dan
l-Uffiċċju qiegħed biex jgħin, huma jridu jkunu
puntwali u jirrispettaw id-dati ta’ skadenza   u
l-istruzzjonijiet li jingħataw. Aktar minn hekk,
tkun ta’ għajnuna kbira lil dan l-Uffiċċju  jekk dawk
l-entitajiet li joħorġu fondi, jagħtu żmien adekwat
lil dan l-Uffiċċju biex jiċċekkja dwar il-konformitá
għal benefiċċju ta’ dawk kollha nvoluti.
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5. Is-Sit Elettroniku
Kif

irrapportat f’rapporti annwali ta’
snin ta’ qabel, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għallOrganizzazzjonijiet   Volontarji imbarka fuq
proġett kbir ta’ reviżjoni tas-sit elettroniku tiegħu
biex iżid it-trasparenza u l-kontabbiltá tas-settur
tal-volontarjat, itejjeb is-servizz lejn il-pubbliku,
iżid l-effiċjenza tal-Uffiċċju tal-Kummissarju,
inaqqas il-burokrazija, jissimplifika l-proċessi u
l-proċeduri u jżomm mal-obbligi legali tiegħu.
Is-sit se jipprovdi wkoll appoġġ kbir u gwida lillorganizzazzjonijiet volontarji, hekk kif se jkollhom
l-informazzjoni kollha li jkollhom bżonn u se jkunu
jistgħu japplikaw onlajn għal bosta servizzi offruti
minn dan l-Uffiċċju.   Informazzjoni importanti
li se tkun aċċessibbli fosthom il-kontijiet u
l-prospetti
annwali
tal-organizzazzjonijiet
volontarji kif ukoll il-konformitá tagħhom, se
jwissu lill-organizzazzjonijiet sabiex jimxu malliġi, minħabba li dan jista’  jaffettwa l-ġbir ta’ fondi
li jkunu se jagħmlu u l-fiduċja tal-pubbliku fihom.
Bħalissa s-sit elettroniku ta’ dan l-Uffiċċju
huwa wieħed bażiku u għandu ħafna nuqqasijiet
fejn jidħlu servizzi u informazzjoni onlajn li dan
l-Uffiċċju għandu jipprovdi f’din l-era diġitali.  Dan
is-sit se jiffaċilita x-xogħol ta’ dan l-Uffiċċju u se
jkun qiegħed itejjeb is-servizz li bħalissa noffru
lill-klijenti tagħna u dawk prospettivi, u lil kulmin
ikollu bżonn xi informazzjoni minn dan l-Uffiċċju.
Fil-fatt dan huwa l-proġett ta’ dan l-Uffiċċju fleżerċizzju tas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija
u f’linja mal-politika tal-Gvern   biex itejjeb
l-effiċjenza u s-servizz lejn il-klijent.  Dan is-sit se
jinkoraġġixxi l-kredibbiltá u r-reputazzjoni tajba
tas-settur volontarju f’pajjiżna.
Matul l-2016, dan l-Uffiċċju ħadem flimkien malMITA u mal-iżviluppatur tas-sit fuq ix-xogħol li
għandu jsir. Il-Business Analysis Report, li huwa
dettaljat ħafna, u li juri l-proċessi kollha li bħalissa
qegħdin isiru manwalment u li se jkunu qegħdin
isiru onlajn, ġie rfinut sabiex jirrifletti eżattament ilbżonnijiet ta’ dan l-Uffiċċju.  Aktar minn hekk ġew
żviluppati wkoll il-linji gwida għall-applikazzjoni
ta’ iskrizzjoni onlajn u servizzi oħra.   Saru
diskussjonijiet maż-żewġ banek ewlenin sabiex
jibda l-proċess tal-applikazzjoni biex jinfetħu
kontijiet kurrenti u kontijiet oħra għall-ħlas onlajn
li jkun hemm mal-applikazzjoni.

Il-pass li kien imiss kien li jkun disinjat
software li jindirizza l-bżonnijiet għall-Customer
Management System u l-Backend System.   Matul
l-2016 ix-xogħol kien l-aktar fuq l-iżvilupp talformola tal-applikazzjoni
għar-reġistrazzjoni
onlajn. Matul din il-fażi ta’ dan il-proġett,
ittieħdu bosta deċiżjonijiet flimkien mal-MITA u
l-iżviluppatur ta’ dan is-sit.
Dan jiffaċilita t-tkomplija tal-irfinar tassoftware li qed ikun żviluppat, id-dehra tas-sit, u
l-funzjonalitá tal-applikazzjonijiet li qed ikunu
żviluppati.
Matul is-sena,   sar ħafna xogħol fuq
l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni onlajn, sabiex
jintlaħqu d-dati tal-iskadenza u din l-applikazzjoni
tkun imnedija fl-ewwel kwart tal-2017. Id-disinn
tagħha huwa magħmul b’tali mod li jgħin lillapplikant biex jgħaddi minn pass għal ieħor
fil-proċess tal-applikazzjoni bl-aktar mod faċli.  
L-applikazzjoni onlajn għandha bosta vantaġġi,
li jimmiraw biex tiżdied l-effiċjenza tal-Uffiċċju
tal-Kummissarju u jkun provdut servizz aħjar lillorganizzazzjonijiet volontarji  li jixtiequ jirreġistraw
l-organizzazzjoni tagħhom ma’ dan l-Uffiċċju.
5.1
Vantaġġi għall            organizzazzjonijiet volontarji
L-applikazzjoni għall-iskrizzjoni onlajn
toffri dawn il-vantaġġi lill-organizzazzjonijiet
volontarji:
1. L-organizzazzjonijiet
volontarji
jistgħu
japplikaw fi kwalunkwe ġurnata u ħin, mingħajr
ma jkollhom għalfejn jmorru l-Uffiċċju fil-ħin taxxogħol
2. Id-dokumenti jintbagħtu onlajn u jinżammu
fis-sistema
3. L-applikanti jistgħu jħallsu onlajn, u b’hekk
jiġi eliminat l-immaniġjar tal-flus kontanti jew
ċekkijiet.
4. Is-sistema ttella b’mod awtomatiku l-identitá
tal-amministratur tal-organizzazzjoni, permezz
tas-sistema tal-karti tal-identitá tal-Gvern.
L-applikant kulma jrid idaħħal huwa n-numru talkarta tal-identitá u n-numru tad-dokument

Rapport annwali 2016

17

5. Il-ħolqien ta’ kont għall-applikazzjoni ta’
reġistrazzjoni li tagħti l-faċilitá lil min japplika biex
jerfa’ l-applikazzjoni u jkompliha aktar tard

9. Applikazzjonijiet li ma jkunux konklużi fi
żmien 30 ġurnata jitneħħew b’mod awtomatiku
biex jagħmlu wisa’ għal applikazzjonijiet ġodda.

6. Linji gwida li jirrispondu mistoqsijiet komuni
li normalment organizzazzjonijiet volontarji
jkollhom u b’hekk jonqos l-iskariġġ li jinqdew
l-Uffiċċju għal tagħrif.   Dawn il-linji gwida juri
l-importanza li organizzazzjonijiet volontarja
tkun
iskritta,
il-benefiċċji
tal-iskrizzjoni,
dokumenti meħtieġa, spjega tal-għan prinċipali
u l-klassifikazzjoni tal-organizzazzjonijiet skont
l-għanijiet tagħhom, x’jiġri la darba tkun sottomessa
applikazzjoni u x’inhuma r-responsabbiltajiet la
darba organizzazzjoni tkun iskritta.

L-applikazzjoni tkun integrata   massistema ta’ kontroll li apparti li ssir il-validazzjoni
mad-database tal-Gvern tal-karti tal-identitá,
tindika mal-ewwel jekk ikun hemm xi żbalji meta
l-applikant   ma jimlix sewwa l-informazzjoni kif
suppost u jonqos milli jibgħat ukoll xi dokumenti
li jkunu meħtieġa.

Dan
l-Uffiċċju
jemmen
li
l-organizzazzjonijiet volontarji jindunaw bilvantaġġi ta’ applikazzjoni onlajn u jagħmlu
użu minn din il-faċilitá li eventwalment se
tkun qed tgħinhom li jieħdu ħsieb il-profil talorganizzazzjonijiet tagħhom huma stess.
5.2
Vantaġġi għall-Uffiċċju tal             Kummissarju
L-applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni onlajn toffri dawn
il-vantaġġi lill-Uffiċċju tal-Kummissarju:

L-applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni għandha
għaxar sezzjonijiet:1.

Dettalji personali

2.

Dettalji tal-organizzazzjoni

3.

Dettalji tal-membri tal-kumitat

4.

Organizzazzjonijiet lokali jew barranin

5. Rappreżentant tal-organizzazzjoni residenti
       f’Malta, fejn japplika
6.

Reġistrazzjoni bħala persuna legali

1. Titnaqqas il-burokrazija skont il-linja talpolitika tal-Gvern f’dan ir-rigward

7. Klassifikazzjoni tal-organizzazzjoni volontarja
       skont l-għanijiet tagħha

2. Jonqsu n-numru ta’ organizzazzjonijiet
volontarji li jinqdew mill-Uffiċċju

8. Attivitá kummerċjali skont il-liġi

3. Tiżdied l-effiċjenza u l-effettivitá

10.

Dettalji oħra

4. Jitnaqqas ix-xogħol ta’ kuljum ta’ aġġornamenti
tad-databases

11.

Ħlas onlajn

12.

Sottomissjoni tal-applikazzjoni

5. L-Uffiċċju jikkonforma ruħu mal-politika taleGovernment
6. Verifikar mad-database tal-Gvern tal-karti talidentitá, li jelimina l-verifikazzjoni ta’ informazzjoni
li tiġi sottomessa mill-organizzazzjonijiet  volontarji
f’dan l-Uffiċċju, liema xogħol jieħu ħafna żmien
7. Tkun faċilitata r-riċerka dwar
volontarju permezz tal-ġbir tad-data

is-settur

8. Databases u reġistru tal-organizzazzjonijiet
volontarji jkunu aġġornati b’mod awtomatiku u
dak il-ħin stess
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5.3
Sezzjonijiet fl-applikazzjoni 
             ta’ l-iskrizzjoni

9.

Dokumenti li jridu jiġu sottomessi

L-applikant idaħħal id-dettalji personali
tiegħu jew tagħha biex jinħoloq kont għarreġistrazzjoni.  Dan jista’ jitkompla aktar tard,  jekk
ikun il-bżonn.  Dawk li għandhom karta tal-identitá
Maltija kulma jridu jniżżlu huwa n-numru talkarta tal-identitá tagħhom, in-numru tat-telefon
jew mowbajl, indirizz elettroniku, kodiċi postali
u n-numru tad-dokument tal-karta tal-identita’.  
L-indirizz u d-data tat-twelid jitilgħu direttament
mid-database tal-karti tal-identitá tal-Gvern.
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In-numru ta’ dokument huwa numru bi
tmien numri li jinsab fuq wara tal-karta tal-identitá
hekk kif jindika fir-ritratt hawn taħt, u huwa
bżonnjuż għal raġunijiet ta’ sigurtá.

numru ta’ termini u kundizzjonijiet immirati
biex jinformaw lill-organizzazzjonijiet volontarji
dwar ir-responsabbiltajiet tagħhom la darba
applikazzjoni tkun sottomessa u eventwalment
ikunu skritti. Huma jintalbu jikkonfermaw li jkunu
ssottomettew l-informazzjoni korretta u li jridu
jżommu d-dokumenti oriġinali merfugħa għal
aktar ‘il quddiem. Is-sistema tal-ħlas tal-Gvern hija
wżata biex isir ħlas onlajn.

5.4

L-indirizz u d-data tat-twelid ma jistgħux ikunu
rranġati.  Dawk li m’għandhomx karta tal-identitá
Maltija, anke dawk li għandhom passaport Malti
u m’għandhomx karta tal-identitá Maltija, iridu
jniżżlu d-dettalji tagħhom manwalment, billi
jdaħħlu n-numru tal-passaport.
L-istess proċess deskritt hawn fuq dwar iddettalji personali, japplika wkoll għas-sezzjoni talmembri tal-kumitat u s-sezzjoni tar-rapprezentanti
residenti f’Malta.
Is-sezzjoni dwar it-territorju hija mmirata
biex tinkiseb informazzjoni dwar il-pajjiż fejn
l-organizzazzjoni hija bbażata u f’liema pajjiżi
topera (jekk ikun il-każ). Barra minnhekk,   jekk
l-amministraturi tal-organizzazzjoni mhumiex
residenti f’Malta, jistgħu jissottomettu kopja taddokument ta’ identifikazzjoni (karta tal-identitá
jew passaport tal-pajjiż fejn jgħix) jew ċertifikat
ta’ affermazzjoni. Is-sezzjonijiet ta’ aktar dettalji,
klassifikazzjoni u attivitá kummerċjali ikun fihom
aktar dettalji dwar l-organizzazzjoni volontarja.
L-għan huwa biex tiżdied l-effiċjenza tal-Uffiċċju
tal-Kummissarju meta applikazzjoni tkun qed tiġi  
skrutinata.
Fis-sezzjoni
tas-sottomissjoni,
l-organizzazzjonijiet volontarji jintalbu jehmżu
wkoll id-dokumenti għar-reġistrazzjoni.   Filbidu tal-applikazzjoni, is-sistema tinforma lillapplikanti x’inhuma d-dokumenti mitlub għarreġistrazzjoni, sabiex ikollhom dawn id-dokumenti
f’idejhom qabel ma jibdew jimlew l-applikazzjoni
onlajn. Is-sezzjoni tas-sottomissjoni għandha

Fatturi oħra

L-Uffiċċju
tal-Kummissarju
għallOrganizzazzjonijiet   Volontarji se jkun qiegħed
joħloq profil għal kull  organizzazzjoni volontarja
fejn tliet amministraturi jkunu jistgħu jidħlu
fis-sit eletroniku fi x’ħin iridu u jtellgħu
s-sottomissjonijiet annwali tagħhom, jaġġornaw
il-lista
tal-amministraturi,
japplikaw
biex
titneħħa l-iskrizzjoni ma’ dan l-Uffiċċju u jagħmlu
aġġornamenti oħra kif jixtiequ. L-amministraturi
l-oħra jkollhom biss aċċess biex jaraw il-profil
tal-organizzazzjoni u jkunu infurmati b’xi
aġġornamenti li jkunu għamlu l-amministraturi
l-oħra.
Ir-reġistru onlajn tal-organizzazzjonijiet
volontarji jgħin lill-pubbliku ġenerali biex ifittex
għall-organizzazzjonijiet volontarji li huma iskritti
mal-Kummissarju. L-istatuti kif ukoll il-kontijiet u
l-prospetti annwali jkunu disponibbli onlajn skont
il-liġi.  B’hekk:
• Tiżdied it-trasparenza u l-kontabbiltá talorganizzazzjonijiet volontarji
• Tgħin biex tkun evitata l-evażjoni tat-taxxa,
frodi, ħasil ta’ flus u attivitajiet illeċti oħra
• Itejbu
rilevanti

ż-żamma

mal-liġi

u

r-regolamenti

Is-sit elettroniku li dan l-Uffiċċju
qiegħed jiżviluppa,   se jkun qiegħed jiġġenera
bosta rapporti biex itejjeb ir-riċerka fuq is-settur
volontarju. Il-pubbliku u l-organizzazzjonijiet
volontarji jistgħu jissottomettu mistoqsijiet, jitolbu
investigazzjonijiet u jaraw il-pubblikazzjonijiet li
dan l-Uffiċċju jtella meta jridu.
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6. Ir-Rwol tal-Amministratur
Ġ

ie deċiż li f’dan ir-rapport annwali tkun
inkluża sezzjoni dwar ir-rwol tal-amministratur,
minħabba li l-amministraturi huma fl-aħħar millaħħar, il-kustodji tal-għanijiet u l-amministrazzjoni
ta’ organizzazzjonijiet volontarji.

Kull amministratur huwa fiduċjarju u
huwa mistenni li jimxi bħala tali. Amministraturi
għandhom jaqdu l-obbligi fiduċjarji tagħhom
hekk kif imniżżla f’artiklu 1124 A tal-Kodiċi Ċivili
(Kapitlu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta).

Kull organizzazzjoni għandha titmexxa
minn amministraturi li jkunu responsabbli li
jinżamm pussess u kontroll tal-propjetá talorganizzazzjoni, li jissalvagwardjaha u jassigura
konformitá mal-istatut.

L-Amministraturi ta’ organizzazzjoni
volontarja għandhom jagħmlu dak kollu
possibbli biex jassiguraw kredibbiltá, kontabbiltá,
trasparenza
u
reputazzjoni
tajba
tal-organizzazzjoni volontarja, filwaqt li jiġġenera
għarfien mal-pubbliku dwar ix-xogħol u l-missjoni
tal-istess organizzazzjoni. Huma jridu jkunu
responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom u jridu
jkunu trasparenti fix-xogħol tagħhom.

“Amministratur” huwa definit f’artiklu 2 (1)
tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet  Volontarji bħala
kwalunkwe persuna maħtura biex tikkontrolla,
tissorvelja jew   tamministra organizzazzjoni, u
tinkludi gvernatur, direttur, trustee, jew membru
ta’ kumitat jew kull persuna oħra li twettaq
funzjonijiet anke jekk taħt isem ieħor, iżda ma
tkunx tinkludi   manager   jew xi uffiċjal eżekuttiv
waqt li jkun qiegħed iwettaq funzjonijiet taħt
kuntratt bi ħlas,   ħlief sakemm huwa jkun
amministratur u dan biss għar-rigward talfunzjonijiet tiegħu bħala amministratur.
Is-settur volontarju jinħtieġ amministratur
li jkollu standards etiċi għoljin.  Taħt artiklu 2 (1)
paragrafu (ċ) tad-definizzjoni “li ma tagħmilx
profitt”, u paragrafu (a) tad-definizzjoni “volontarja”
tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji,
amministraturi ta’ organizzazzjonijiet volontarji
mhumiex intitolati għal remunerazzjoni għasservizzi tagħhom.  Biex organizzazzjoni tikkwalifika
bħala “volontarja” trid tissodisfa r-rekwiżiti  u/jew
ta’ wieħed jew aktar minn wieħed tar-rekwiżiti
imniżżla taħt id-definizzjoni “volontarja”.
Il-fatt li l-amministraturi ma jistgħux
jirċievu remunerazjoni m’għandux, madankollu,
inaqqas mill-mod professjonali u l-kwalitá
professjonali li biha titmexxa organizzazzjoni
volontarja. F’dan is-sens, huwa bżonnjuż
li l-korrettezza etika titħallat mal-impenn
professjonali biex jintlaħqu l-għanijiet talorganizzazzjoni.
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L-amministraturi ta’ organizzazzjonijiet
volontarji huma mistennija li jżommu rekord talassi u obbligazzjonijiet, kif ukoll ta’ kull dħul u ħruġ
tal-organizzazzjoni matul il-perijodu finanzjarju
tagħha. Huma jridu jippreparaw dawn il-kontijiet
u rapporti f’dawn iż-żminijiet, b’forma u kontenut
kif inhu preskritt, jew kif inhu applikabbli skont ilforma legali partikolari tagħhom. Dawn il-kontijiet
u r-rapporti iridu jkunu preskritti jew mitluba
skont il-liġi li tapplika.
Dawn il-kontijiet, rapporti u rekords
għandhom jinżammu għal għaxar snin wara
l-perijodu annwali relevanti li jirreferu għalih,
jew għal kwalunkwe perijodu ieħor impost milllorganizzazzjoni taħt xi liġi speċjali li tapplika
għaliha.
Kull amministratur għandu jkollu dritt
għall-aċċess għal kull tip ta’ informazzjoni dwar
l-organizzazzjoni, li tista’ tgħin lill-aministratur filqadi ta’ dmirijietu taħt il-liġijiet applikabbli u/jew
regolamenti, taħt   il-proviżjonijiet tal-istatut talistess organizzazzjoni.
Persuni li jinstabu ħatja ta’ xi atti kriminali
imsemmija f’Titli V, VI u IX tal-Ewwel Ktieb talKodiċi Kriminali (Kapitlu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta)
matul l-għaxar snin ta’ qabel m’għandux ikun
eleġibbli għal ħatra jew elezzjoni ta’:
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•
teżorier, deputat teżorier u assistent
teżorier jew xi kariga simili fl-organizzazzjoni: jew
•
kwalunkwe kariga oħra fl-organizzazzjoni
fejn il-persuna responsabbli tiġbor, tħallas, jkollha
kustodja jew kontroll tal-assi tal-organizzazzjoni
jew tal-kontijiet; jew
•

Awditur tal-organizzazzjoni.

Persuni li huma soġġetti għal ordni millQorti li tiskwalifikhom m’għandhomx ikunu f’dawn
il-pożizzjonijiet u għat-tali żmien hekk kif imniżżel
fl-ordni tal-Qorti.
L-amministraturi jistgħu jitneħħew f’każi  
ta’ tmexxija ħażina, ifallu milli jiddikkjaraw kunflitt
ta’ interess, ksur ta’ dmirijiet jew ifallu milli jkun
konformi mal-istatut jew proviżjoni oħra ta’ dan ittitlu.

 	
Il-Bord tal-Amministraturi għandu jiltaqa’
b’mod regolari biżżejjed biex il-qadi tiegħu isir blaktar mod effettiv. Il-bord għandu jżomm rekord
dettaljat u preċiż tal-laqgħat, inkluża l-aġenda,
minuti li jittieħdu dwar affarijiet li jiġu diskussi u
deċiżjonijiet li jittieħdu, korrispondenza u kwalunke
dokument ieħor relevanti relatat mal-minuti.
Il-Bord tal-Amministraturi   huwa responsabbli
b’mod kollettiv biex ikun hemm standards għolja
ta’ tmexxija u prattiċi tajbin fl-immaniġġjar u
l-amministrazzjoni tal-organizzazzjoni volontarja.
Barra
minn
hekk
il-Kummissarju
ippubblika Kodiċi ta’ Governanza Tajba, Prattiċi u
Etika għall-Amministraturi tal-Organizzazzjonijiet
Volontarji li jista’ jitniżżel mis-sit tal-Uffiċċju talKummissarju: www.voluntaryorganisations.gov.mt

Minkejja kull proviżjoni li jista’ jkun
hemm fl-istatut ta’ organizzazzjoni, kull azzjoni
intenzjonata biex jitneħħa amministratur fuq dawn
il-bażi, għandu jkun  hemm notifika bil-miktub littali persuna, li tindika l-allegat raġunijiet  għal din
it-tneħħija, filwaqt li jingħata żmien raġonevoli biex
it-tali persuna tiddefendi lilha nfisha u tirribatti
dawn l-allegazzjonijiet. Tneħħija ta’ amministratur
għandha ssir skont l-istatut tal-organizzazzjoni.
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.
- u Dehriet Pubblici
7. Laqghat
I

l-Kummissarju u l-istaff tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet   Volontarji
attendew bosta laqgħat u pparteċipaw f’seminars, programmi ta’ taħriġ u attivitajiet oħra. Dawn huma
uħud minn dawn l-attivitajiet:
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Data

Deskrizzjoni tal-Attività

12 ta’ Jannar 2016

Il-Kummissarju kellu laqgħa mal-Eċċellenza Tagħha Dr. Magda
Baraka, Ambaxxatriċi għall-Eġittu.   L-għan ta’ din il-laqgħa kien sabiex
tiffamiljarizza ruħha mar-rwol tal-Kummissarju u s-settur tal-volontarjat
f’Malta

22 ta’ Jannar 2016

Il-Kummissarju u Uffiċjal tiegħu attendew għal management meeting
organizzat mill-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet talKonsumatur u Libertajiet Ċivili f’Mount St Joseph Tarġa Gap. Saru numru
ta’ preżentazzjonijiet minn bosta uffiċjali tal-Ministeru, awtoritajiet u
entitajiet

13 ta’ Frar 2016

Uffiċjal mill-Uffiċċju tal-Kummissarju indirizza lecture lil għaqdiet talbaned dwar iż-żamma tal-kontijiet u l-prospetti tal-għaqda, organizzata
mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat

27 ta’ Frar 2016

Uffiċjal mill-Uffiċċju tal-Kummissarju ta lecture f’Għawdex lil għaqdiet
tal-baned dwar tmexxija tajba u reġistrazzjoni, organizzata mill-Kunsill
Malti għas-Settur tal-Volontarjat

29 ta’ Frar 2016

Uffiċjal mill-Uffiċċju tal-Kummissarju attenda seminar dwar statistika
li ngħata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u kelliema barranin. Isseminar iffoka l-aktar dwar l-interpretazzjoni tal-istatistika maħruġa
mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika

24 ta’ Marzu 2016

Il-Kummissarju kien intervistat mill-editur tat-Times, Mark Wood, dwar
ir-rwol tiegħu ta’ Kummissarju u l-Uffiċċju, kif ukoll dwar ir-rwol talKunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat

12 ta’ April 2016

Il-Kummissarju kien intervistat mill-portal newsbook.com.mt dwar issitwazzjoni tal-organizzazzjonijiet volontarji Għawdxin

15 ta’ April 2016

Studenti li qegħdin fi programmi tal-Erasmus tal-Universitá ta’ Malta
intervistaw lill-istaff tal-Uffiċċju dwar ir-rwol u l-funzjoni tiegħu.

27 ta’ April 2016

Uffiċjal mill-Uffiċċju tal-Kummissarju kienet  mistiedna mill-Istitut talAmministrazzjoni Pubbliku u l-Immaniġġjar tal-Universitá ta’ Malta  
biex tagħti lecture lill-istudenti tal-Public Policy   u l-Marketing dwar
il-funzjoni tal-Uffiċċju tal-Kummissarju, ħarsa lejn l-Att dwar
l-Organizzazzjonijiet Volontarji, l-Leġislazzjoni Sussidjarja u s-settur  
volontarju in ġenerali.
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3 ta’ Mejju 2016

Il-Kummissarju kien intervistat fuq il-programm TVAM, fejn ta ħarsa lejn
ix-xogħol tal-Uffiċċju, ir-rwol tiegħu ta’ Kummissarju u s-sitwazzjoni fuq
l-iskrizzjoni ta’ organizzazzjonijiet volontarji u s-sottomissjonijiet talkontijiet u prospetti tal-organizzazzjonijiet  

5 ta’ Lulju 2016

Uffiċjali mill-Uffiċċju tal-Kummissarju attendew konsultazzjoni pubblika
organizzata mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat dwar l-emendi
fl-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji.  Numru ta’ organizzazzjonijiet
volontarji, avukati u l-pubbliku inġenerali attendew għal din il-laqgħa
fejn tqajmu bosta kwistjonijiet

12 ta’ Lulju 2016

Il-Kummissarju kellu laqgħa mal-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet
Soċjali biex jiddiskuti r-rapporti annwali tal-2014 u l-2015 tal-Uffiċċju
tiegħu, fejn ġew diskussi wkoll  materji oħra

16 ta’ Awwissu 2016

Il-Kummissarju kien intervista minn ONE TV dwar ir-Rapport Annwali
tal-2015

18 ta’ Awwissu 2016

Il-Kummissarju kellu laqgħa mal-kumitat il-ġdid tal-Gozo NGO’s
Association fiċ-ċentru fix-Xewkija, Għawdex.

23 ta’ Settembru 2016

Il-Kummissarju kien fuq panel ta’ diskussjoni waqt konferenza nazzjonali
organizzata mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat bl-isem
‘Insaħħu x-Xogħol Voluntier:  Id-dimensjoni lokali u Ewropea’. Is-suġġett
diskuss f’dan il-panel kien ‘Nifhmu d-Dinja tal-Volontarjat fis-seklu 21’ u
wara tkellmet is-Sinjura Sue Jones, li tħarreġ nies li jaħdmu fl-immaniġġjar
ta’ organizzazzjonijiet  volontarji.

27 ta’ Settembru 2016

Saret laqgħa bejn il-Kummissarju u l-Onor. Woyciech Kaczmarczyk,
Segretarju tal-Istat għas-Soċjetá Ċivili Pollakk u s-Sinjura Agnieszka
Rymsza, konsulenta tiegħu. Il-Gvern Pollakk qieħed jippjana biex
jirriforma s-sistema ta’ appoġġ għas-settur volontarji, u l-għan ta’ din illaqgħa kien biex tinġabar informazzjoni dwar din il-prattika minn pajjiżi
oħra.

15 ta’ Diċembru 2016

Il-Kummissarju u Uffiċjal mill-Uffiċċju tal-Kummissarju   attendew
għal management meeting organizzat mill-Ministeru għad-Djalogu
Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili. Saru numru ta’
preżentazzjonijiet minn bosta uffiċjali tal-Ministeru, awtoritajiet u
entitajiet.
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8. Dikjarazzjonijiet Finanzjarji

L

-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji huwa ffinanzjat mill-Gvern, u
l-baġit ta’ din is-sena kien ta’  €60,000.  Dan ikopri l-ispejjeż annwali operattivi u amministrattivi kollha
tal-Uffiċċju flimkien mal-onorarja tal-Kummissarju u l-ispejjeż tal-Konsulenti Legali.

Baġit 2015
Spejjeż Professjonali u Amministrattivi                     		 €26,725
		
Onorarja tal-Kummissarju                                         		 €23,246
Spejjeż tal-Konsulenti Legali                                       		 €11,916
Dħul:
Ħlas tar-Reġistrazzjoni						 €7,440
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Il-Kunsill Malti ghasSettur

tal-Volontarjat
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9. Il-Kunsill Malti ghas-Settur
tal-Volontarjat
Il-Kompożizzjoni tal-Kunsill
It-Tielet Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat beda t-terminu tiegħu fl-1 ta’ Lulju 2014. GħasSena 2016, il-Kunsill kien kompost minn dawn il-membri:
Is-Sur Nathan Farrugia

   -

Chairperson

Prof. Kenneth Wain

-

Vici Chairperson (ex-ufficcio)

Is-Sur Ian Azzopardi

-

Membru

Is-Sinjura Myrna Azzopardi

-

Membru (rap. tal-Gvern)

Is-Sinjura Doris Bingley

-

Membru

Is-Sinjura Gertrude Buttigieg

-

Membru

Av. Noel Camilleri

-

Membru

Is-Sur Robert Farrugia

-

Membru

Is-Sur Edward Gruppetta

-

Membru

Is-Sinjura Gemma Sirol

-

Membru

Is-Sinjura Claudia Taylor-East

-

Membru

Is-Sur Mauro Pace Parascandalo Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Malti
			   		  għas-Settur tal-Volontarjat.
Is-Sotto-Kumitat u l-Bordijiet tal-Kunsill
Matul din is-sena l-Kunsill kellu dawn is-sotto kumitati u bordijiet li ġejjin, bit-termini ta’ riferenza
għal kull kumitat.
Bord tal-Amministraturi tal-Fond għall-Organizzazzjonijiet Volontarji
Membri
Is-Sur Nathan Farrugia (Chairperson)
Is-Sur Ian Azzopardi
Av. Noel Camilleri
Is-Sinjura Claudia Taylor-East
Termini ta’ referenza
L-għan tal-Fondazzjoni ġiet stabbilita permezz tal-liġi biex tassisti u tgħin organizzazjonijiet
volontarji iskritti fil-qasam tal-edukazzjoni, sapport fl-immaniġġjar ta’ fondi skont it-termini tal-Artiku
37(3) tal-VOA (irreferi għall-istatut tal-Fond għall-Organizzazzjonijiet Volontarji).
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Is-Sotto Kumitat tat-Taħriġ u ‘Mentoring’
Membri
Is-Sur Edward Gruppetta (Chairperson)
Is-Sinjura Gertrude Buttigieg
Is-Sur Robert Farrugia
Is-Sinjura Ġemma Sirol
Termini ta’ referenza
Bħala parti mill-obbjettivi tal-Kunsill, is-sotto kumitat tat-taħrig u l-Mentoring għandu jiffaċilita u
jgħin fl-iżvilupp tal-organizzazjonijiet f’Malta u Għawdex permezz ta’ provvediment ta’ taħriġ u programmi
fuq bażi ta ‘one to one mentoring’. Dawn il-programmi għandhom jindirizzaw problemi, imma mhux biss,
relatati ma’ ‘capacity building’ u governanza tajba.
Is-Sotto Kumitat għal Networking, Relazzjonijiet Pubbliċi u Ewropej
Membri
Is-Sinjura Claudia Taylor-East (Chairperson)
Av. Noel Camilleri
Is-Sur Robert Farrugia
Is-Sinjura Gertrude Buttigieg
Termini ta’ referenza
Is-sotto kumitat għandu jkun responsabbli għan-nom tal-Kunsill biex jistimula l-koperazzjoni
u n-networking bejn l-organizzazjonijiet volontarji u biex jipprovdi pjattaforma li minnha tiżviluppa
l-koperazzjoni bejn l-organizzazzjoijiet  volontarji u l-Gvern, għall-ħidma ta’ tisħiħ f’diversi oqsma l-aktar
fejn jidħol networking, għajnuna fit-twaqqif ta’ pjattaformi u jipprovdi l-appoġġ u l-koordinazzjoni f’dawn
l-oqsma.
Is-sotto kumitat għandu jkun responsabbli wkoll li jippromovi u jinfurma lill-pubbliku dwar
kwistjonijiet relatati mal-Kunsill u s-settur volontarju in ġenerali. Għandu wkoll jiffaċilita l-parteċipazzjoni
tal-Kunsill fl-Ewropa, kif ukoll li jsir membru f’korpi Ewropej li jaħdmu fil-qasam tal-organizzazjonijiet
volontarji.
Is-Sotto Kumitat għall-Konsultazzjoni mal-Kummissarju tal-Organizzazzjonijiet Volontarji
Membri
Av. Noel Camilleri (Chairperson)
Is-Sinjura Doris Bingley
Is-Sur Ian Azzopardi
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Termini ta’ referenza
Skont l-Artiklu 35(12) tal-Att dwar l-organizzazjonijiet Volontarji, “il-Kunsill għandu jaħtar sotto
kumitat kompost minn tliet membri tal-Kunsill u li għandhom ikunu kkonsultati mill-Kummissarju filkażijiet imsemmija f’Artiklu 7(3). Is-sotto kumitat għandu jkollu kworum ta’ żewg membri u r-risposta bilmiktub fejn jinfurmaw jekk jaqblu jew ma jaqblux mal-kors ta’ rakkomandazzjoni, li għandu jkun biżżejjed
biex juri l-fehmiet tal-istess kumitat.
Is-Sotto Kumitat ‘Ad Hoc’ għall-Premju Nazzjonali tal-Volontarjat
Membri
Is-Sinjura Doris Bingley (Chairperson)
Is-Sinjura Gertrude Buttigieg
Is-Sinjura Claudia Taylor East
Termini ta’ referenza
Dan is-sotto kumitat qiegħed imwaqqaf biex jippjana u jaħdem fuq il-preparamenti tal-Premju
Nazzjonali tal-Volontarjat f’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-President, fosthom li jipprepara l-għanijiet u
l-proċeduri u li jwaqqaf il-kriterji tas-selezzjoni. Waqt li l-proċeduri kollha jkunu stabbiliti, tibda l-ħidma
għall-inawgurazzjoni uffiċjali.
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Il-Ħidma tal-Kunsill
It-tielet Kunsill fi ħdan il-Kunsill Malti
għas-Settur tal-Volontarjat iltaqa’ ħdax-il darba fissena 2016.
Matul
din
is-sena
kien
hemm
kontinwazzjoni ta’ ħidma   mwettqa mill-Kunsill
fl-2014 u fl-2015, ħidma biex jikkonsolida l-proġetti
mibdija u jibda l-programm ta’ taħriġ u ‘capacity
building’ għall-organizzazzjonijiet amministraturi
volontarji, is-‘Small Initiatives Scheme’ (SIS) u
l-Premju Nazzjonali tal-Volontarjat.
Matul
din
is-sena,
kien
hemm
kontinwazzjoni tal-iskema tal-Ħidma Volontarja
miż-Żgħazagħ (Youth Voluntary Work Scheme).
Din l-iskema kienet estiża anki għal voluntiera li
riedu jagħmlu esperjenza ta’ volontarjat barra minn
Malta.
L-Iskema
tal-Proġetti
għallOrganizzazzjonijiet Volontarji, hi inizjattiva li
taqa` taħt il-Ministeru għad-Djalogu Soċjali,
Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili, u li
fis-sena 2016 bdiet tiġi amministrata mill-Kunsill
f’isem il-Ministeru. Il-fond allokat għall-Iskema
ta’ Proġetti għall-Organizzazzjonijiet Volontarji,
huwa ta’ €700,000. L-Iskema ta’ Proġetti għallOrganizzazzjonijiet Volontarji (VOPS) hija
ddisinjata biex tgħin lill-applikanti li jkunu qegħdin
ifittxu l-fondi biex jagħmlu proġetti li jistgħu
jagħmlu differenza kbira fil-komunitá  tagħhom.
L-Kunsill ingħata r-responsabbiltá li  
jmexxi l-Fond għas-Soċjetá Ċivili f’isem il-Ministeru
għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur
u Libertajiet Ċivili. Dan il-fond jagħti għajnuna
finanzjarja biex jiffaċilita l-affiljazzjoni talorganizzazjonijiet volontarji biex jipparteċipaw fi
gruppi Ewropej, assoċjazzjonijiet u federazzjonijiet,
networks u taħriġ relatati ma’ programmi u politika
tal-Unjoni Ewropea.
Il-Kunsill beda x-xogħol fit-tielet ċentru
tal-volontarjat fir-Rabat, biex jikkumplimenta
ċ-ċentri tal-Belt u tal-Qawra, u jgħin fl-operat talorganizzazzjonijiet volontarji fin-naħa ta’ fuq ta’
Malta.
Kien hemm laqgħat regolari bejn
rappreżentanti tal-Kunsill u l-Ministru għad-

Djalogu Socjali, Affarijiet tal-Konsumatur u
Libertajiet Ċivili, l-Onorevoli Helena Dalli,
responsabbli mis-settur tal-volontarjat, fejn filwaqt
li ġew diskussi diversi punti varji l-Ministru wriet
l-impenn sħiħ tagħha b’appoġġ għall-Kunsill u
s-settur volontarju in ġenerali.
Żieda fl-istaff tal-Kunsill  Malti 
għas-Settur tal-Volontarjat
Matul l-2016 il-Kunsill kompla jikber floperat tiegħu u għal din ir-raġuni kellu jikber
fl-amministrazzjoni biex ikun f’pożizzjoni li
jappoġġja l-inizjattivi kollha li qed jinħolqu. Dan
l-uffiċċju tal-Kunsill kompla jikber b’ingaġġ ta’
żewġ uffiċjali ġodda. Dawn huma s-Sinjorina
Christel Hili, Segretarja responsabbli mill-finanzi
u logistika, u s-Sinjura Marianne Desira li tgħin
fix-xogħol amministrattiv tal-uffiċjali responsabbli
mill-fondi.

Servizzi mogħtija mill-Kunsill Malti 
għas-Settur tal-Volontarjat
Il-Kunsill kompla jaħdem fuq is-servizzi
offruti lis-settur u kompla jibni fuq dawk is-servizzi
li kienu mibdijin lejn dawn l-aħħar sentejn. IlKunsill żamm aġġornament taż-żewġ siti elettroniċi  
li huma www.maltacvs.org u www.volontarjat.
org . Dawn iż-żewġ siti li jikkumplimentaw lil
xulxin, jżommu l-organizzazzjonijiet volontarji
u l-pubbliku in ġenerali nfurmati dwar dak kollu
li qed jiġri fis-settur tal-volontarjat u fejn issa
qegħdin ikunu pprovduti wkoll l-applikazzjonijiet
onlajn għas-servizzi offruti.
Ma dawn iż-żewġ siti elettroniċi, il-Kunsill
nieda sit elettroniku ġdid li jiffoka fuq il-fondi talorganizzazzjonijiet volontarji. Dan il-portal ġdid
(www.vofunding.org.mt),   hu ntenzjonat li jiġbor
f’one-stop-shop l-operat tal-fondi pubbliċi.
Dan il-portal hu ntenzjonat li:
1. Jistabbilixxi one-stop-shop kemm għallinformazzjoni kif ukoll għall-immaniġġjar ta’ data
fuq fondi għal proġetti u l-benefiċjarji tal-istess
fondi. B’din il-pjattaforma l-organizzazzjonijiet
volontarji jkunu nfurmati bl-applikazzjonijiet
li jkunu ħa jiftħu u li jistgħu jkunu ta’ nteress
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għalihom u li jistgħu jaċċessaw ukoll permezz talmobile app li hu marbut direttament mal-istess sit
elettroniku.
2. Jippromwovi trasparenza u kontabbiltá fi
tqassim tal-fondi pubbliċi. Dan peress li r-riżultati
ta’ kull sejħa għal applikazzjoni jiġu ppublikati
kemm fil-pjattaforma komuni tal-fondi, kif ukoll
b’notifika tal-mobile app li hi marbuta mal-istess
sit.
3. Jipprovdi database komuni tal-fondi kollha
mqassma. Hu maħsub illi fil-futur dan ikun ukoll
estiż b’kollaborazzjoni ma’ fondi oħra bħal Fondi
tal-Unjoni Ewropea u anki l-għotijiet tal-EAA
(European Economic Area)
Id-Direttorju
tal-Organizzazzjonijiet
Voluntarji huwa għodda  attiva fejn jista’ jiġi użat
bħala punt ta’ referenza għall-entitajiet varji u
individwi. Dan ingħata dehra ġdida ukoll.

Programm ta’ taħriġ lill-amministraturi tal-organizzazzjonijiet 
volontarji
Din is-sena l-programm ta’ taħrig ingħata
dimensjoni ġdida biex jgħin il-capacity building
permezz tal-istess organizzazzjonijiet volontarji.
Ġiet stabbilita u mnedija l-iskema li tissapportja
l-Inizzjattivi ta‘ Taħriġ (TIS) u li ffukkat fuq żewġ
prijoritajiet importanti.

Small  Initiatives  Support  Scheme 
(SIS) 2017
L-Iskema t’Appoġġ għal Inizjattivi Żgħar
(‘SIS‘)   għal proġetti li għandhom jitwettqu fl2017 infetħet fis-14 ta’ Ottubru 2016 u għalqet
fit-11 ta’ Novembru 2016. Żewg laqgħat ta’
nformazzjoni ġew organizzati f’Malta fid-19 u
29 ta’ Ottubru 2016, u oħra f’Għawdex fis-27 ta’
Ottubru 2016 għal organizzazzjonijiet volontarji
nteressati biex jissottomettu l-applikazzjonijiet.
Sad-data tal-għeluq tal-iskema, kien hemm 71
applikazzjoni li ġew sottomessi għall-proġetti
minn organizzazzjonijiet volontarji iskritti malKummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.

L-ewwel prijoritá għandha l-għan li
tgħin lil voluntiera individwalment billi jagħmlu
parti minn xi organizzazzjoni volontarja, billi  
jingħataw taħriġ li jkun ta’ benefiċċju kemm
għall-individwu, kemm għall-organizzazzjoni
volontarja illi l-voluntier jagħmel parti minnha,
għall-organizzazzjonijiet   oħra volontarji, u anki
għall-komunitá in ġenerali. It-tieni prijoritá tgħin
lill-organizzazzjonijiet   volontarji billi torganizza
inizjattivi ta’ taħriġ li jkunu ta’ benefiċċju kemm
għall-istess organizzazzjoni kif ukoll għallkomunitá in ġenerali.
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L-Iskema ta’ Proġetti 
għall-Organizzazzjonijiet 
Volontarji (VOPS) 2017
L-Iskema
ta’
Proġetti
għallOrganizzazzjonijiet Volontarji (VOPS) hija mfassla
biex tgħin lill-applikanti li qed ifittxu għajnuna
finanzjarja fuq proġetti li jistgħu jagħmlu differenza
reali għall-komunitajiet lokali tagħhom.
Il-VOPS infetħet fil-21 ta’ Ottubru, 2016
u għalqet fit-18 ta’ Novembru 2016 għal proġetti
li għandhom jitwettqu fl-2017. Żewġ laqgħat ta’
nformazzjoni saru f’Malta fis-26 u 29 ta’ Ottubru
2016 għal organizzazzjonijiet volontarji interessati
li jissottomettu l-applikazzjonijiet, kif ukoll saret
oħra f’Għawdex fis-27 Ottubru 2016. Sad-data talgħeluq tal-iskema, ġew sottomessi 59 applikazzjoni
għall-proġetti minn organizzazzjonijiet volontarji
iskritti mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet
Volontarji.

Il-Premju Nazzjonali talVolontarjat 2016
Il-Kunsill ippreżenta l-Premju Nazzjonali
tal-Volontarjat għas-sena 2015, il-Ġimgħa 2 ta’
Diċembru 2016, f’ċerimonja li saret fil-Każin Malti,
il-Belt Valletta taħt il-patroċinju tal-Onor. Helena
Dalli, Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet
tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili. Dan il-premju
huwa kkumplimentat bi tliet premjijiet oħra li huma
l-Premju Nazzjonali taż-Żgħażagħ Voluntiera, ilPremju tal-Organizzazzjoni Voluntiera u l-Premju
Nazzjonali tal-Kumpanija li tassisti lis-settur talvolontarjat.
kif ġej:

l-Premjijiet Nazzjonali Voluntiera ngħataw

Il-Premju Nazzjonali –
Ms Carmen Muscat – Multiple Sclerosis
Premju Nazzjonali taż-Żgħażagħ Voluntiera –
Mr Ramon Bonett Sladden – SOS Malta
Premju tal-Organizzazzjoni
Wirt Għawdex,

Supporting
Voluntary Organisations
to implement projects
addressing needs within
the community, making
a real difference to the
life of people.

Voluntiera

–

Premju tal-Kumpanija li tassisti lis-Settur talVolontarjat –
Mario Cassar – Mario Cassar Inc Design.

Managed by the
Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties
and administered on its behalf by the Malta Council for the Voluntary Sector

www.maltacvs.org
Voluntary Sector Council
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L-iskema ta’ Ħidma  Volontarja miżŻgħażagħ  (Youth Voluntary Work
Scheme)  
F’Ġunju tal-2016 il-Kunsill nieda t-tieni
fażi tal-iskema tal-Ħidma Volontarja miż-Żgħażagħ
(Youth Voluntary Work) flimkien mal-Iskema ta’
Xogħol Volontarju barra minn Malta.
L-Iskema Barranija tappoġġa wkoll
żgħażagħ għal esperjenza volontarja barra
minn pajjiżhom permezz ta’ organizzazzjonijiet
volontarji iskritti lokalment biex twettaq servizz
internazzjonali ta’ volontarjat fl-Ewropa, l-Afrika,
l-Asja, l-Awstralja u l-Amerika t’isfel. Il-prijoritajiet
speċifiċi barranin huma li jiżdiedu l-ħiliet tażżgħażagħ permezz ta’ esperjenza prattika ta’
volontarjat barra minn pajjiżhom,   jinkoraġġixxu
t-tagħlim ta’ lingwa oħra, jiżviluppaw il-ħila li
jintegraw ma’ persuni b’lingwa u kultura differenti,
u jitgħallmu s-sens ta’ tolleranza fost iż-żgħażagħ.

Your chance
to become A

Konferenza 
Nazzjonali tatTaħriġ   2016 – Insaħħu x-xogħol filVolontarjat:
Dimensjoni 
Lokali 
u Ewropea
Il-Konferenza Nazzjonali annwali kienet
organizzata mill-Kunsill Malti għas-Settur talVolontarjat bejn it-23 u l-24 ta’ Settembru 2016, fidDolmen Hotel il-Qawra. It-tema tal-konferenza din
is-sena kienet “Insaħħu x-xogħol fil-Volontarjat:
Dimensjoni Lokali u Ewropea”.

Hero...

TIME TO BE A

r
e
e
t
n
u
l
o
V Local & overseas

L-ewwel jum beda b’indirizz ta’ merħba
mis-Sur Nathan Farrugia, Chairperson Kunsill
Malti għas-Settur tal-Volontarjat. L-Onor. Helena
Dalli, Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet
tal-Konsumatur u Libertaijiet Ċivili għamlet
indirizz li kien segwit minn sessjonijiet plenarji u
diskussjonijiet.

YOUTH VOLUNTARY WORKER

YOUTH VOLUNTARY
WORK SCHEME
Improve your skills and employment prospects
Discover the satisfaction of voluntary service

2248 1110

www.maltacvs.org

Malta Council for the Voluntary Sctor

Managed by the Malta Council
for the Voluntary Sector
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Appendici A
Mistoqsijiet Parlamentari
M

atul l-2016 l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji rċieva u
wieġeb għal dawn il-Mistoqsijiet Parlamentari.
Numru tal-PQ		

Mistoqsija saret minn 			

Suġġett

22137			

Onor. Jason Azzopardi			

Bordijiet ta’ appelli

22139			

Onor. Paula Mifsud Bonnici		

Kuntratti mogħtija lil Tec Ltd

22207			

Onor. Charles Mangion			

Ċentri tal-voluntiera

22208			

Onor. Charles Mangion			

Taħriġ lis-settur volontarju

22789			

Onor. Etienne Grech			

Hubs tal-għaqdiet volontarji

22982			
Onor. Silvio Schembri			
								

Kuntratti mogħtija lil Global
Translation Solutions Ltd

22997			
Onor. Silvio Schembri			
								

Kuntratti mogħtija lil Gonzi
& Associates Advocates

23571			
Onor. Godfrey Farrugia			
								

Kuntratti mogħtija lil Fenech
and Fenech Advocates

23694			

Onor. Robert Arrigo			

Kuntratti mogħtija lil Nexia BT

23727			

Onor. Luciano Busuttil			

Kuntratti mogħtija lil  GVTH Advocates

23748			

Onor. Robert Arrigo			

Persuni b’diżabbiltá f’entitajiet

23793			

Onor. Godfrey Farrugia			

Servizzi ta’ konsulenza legali

24493			

Onor. Luciano Busuttil			

Fondi għas-settur volontarju

24590			

Onor. Charles Mangion			

Servizzi pubbliċi onlajn

24848			
Onor. Paula Mifsud Bonnici		
								

Kuntratti mogħtija lil Nexia BT
Holding Ltd/ Nexia BT Limited

24849			
Onor. Paula Mifsud Bonnici		
								

Kuntratti mogħtija lil Nexia BT
Advisory Ltd u Nexia BT Consulting

24850			
Onor. Paula Mifsud Bonnici		
								

Kuntratti mogħtija lil Nexia BT
(Consulting) Ltd u Nexia BT Projects Ltd

24851			
Onor. Paula Mifsud Bonnici		
								

Kuntratti mogħtija lil BT Consulting Ltd u
BT International Ltd

24852			

Onor. Paula Mifsud Bonnici		

Kuntratti mogħtija lis-Sur Brian Tonna

24853			

Onor. Paula Mifsud Bonnici		

Kuntratti mogħtija lis-Sur Karl Cini

24854			
Onor. Paula Mifsud Bonnici		
								

Kuntratti mogħtija lil IDEA
Management Consultancy Ltd

24855			
Onor. Paula Mifsud Bonnici		
								

Kuntratti mogħtija lil MBCV
Advocates u Dr Aaron Mifsud Bonnici
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24856			
Onor. Paula Mifsud Bonnici		
								

Kuntratti mogħtija lil BEAT Ltd,  
BEAT Consultancy u s-Sur David Galea

24857			

Kuntratti mogħtija lil MAP Trans Ltd

Onor. Paula Mifsud Bonnici		

24858			
Onor. Paula Mifsud Bonnici		
								

Kuntratti mogħtija
Projects Ltd

25660 	          		 Onor. Joe Farrugia			
								

Emendi
għall-Att
dwar
l-Organizzazzjonijiet  Volontarji

25661 	            		
Onor. Joe Farrugia			
								

Kontijiet
u
prospetti
Organizzazzjonijiet Volontarji

25699 	            		

Għawdxin fuq bordijiet

Onor. Chris Said				

lil

REDMAP

tal-

25794 	            		
Onor. Joe Farrugia			
								
								
								

Reġistrazzjonijiet
ta’
Għaqdiet
volontarji tal-Knisja mal-Uffiċċju
tal-Kummissarju            għall-Organizzazzjonijiet  Volontarji

27460 	           		
Onor. Clyde Puli				
								

Uffiċjali
Pubbliċi
li
għadhom
aħdmu wara l-etá tal-pensjoni

27551 	          		
Onor. Godfrey Farrugia			
								

Emendi
għall-Att
dwar
l-Organizzazzjonijiet Volontarji

27552          	 	

Onor. Godfrey Farrugia			

Assitenza lil għaqdiet Volontarji

27553 			

Onor. Godfrey Farrugia			

Ftuħ ta’ ċentri għall-voluntiera

27554 			
Onor. Godfrey Farrugia			
								

Pjanijiet
għal
għaqdiet volontarji

28254 			
Onor. Ryan Callus			
								

Organizzazzjonijiet
volontarji
li
bbenefikaw minn kuntratti pubbliċi

29340 			
Onor. Jason Azzopardi			
								

Uffiċjali mpjegati   bħala persuni ta’
fiduċja

UFFIĊĊJU TAL-KUMMISSARJU GĦALL-ORGANIZZAZZJONIJIET VOLONTARJI

assistenza

lil

