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Viżjoni
Dan il-premju, li jirrikonoxxi l-ħaddiem fiċ-ċentru tal-ekonomija
tal-pajjiż, qiegħed jiġi żviluppat fi proċess dinamiku u proattiv li
jirrikonoxxi individwi u timijiet li jħaddnu b’mod sħiħ il-valuri u
l-etika tax-xogħol, li jiksbu dak li hu straordinarju fiċ-ċirkostanzi
ordinarji tal-ħajja tax-xogħol ta’ kuljum, li jagħmlu dik ix-xi ħaġa
iktar fil-komunità u li jagħtu eżempju tal-aħjar fost il-kategoriji
kollha ta’ ħaddiema permezz taċ-ċelebrazzjoni tas-suċċess
fl-eżempji bla għadd ta’ prattiċi li jispikkaw u li għandhom ikunu
ppremjati, imfaħħra u mxandra.

Għanijiet, Skop u Miri
Il-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-Sena huwa dwar il-promozzjoni
tal-aħjar prattiċi u ser jgħin sabiex itejjeb l-iżvilupp personali u
professjonali tal-ħaddiema fil-post tax-xogħol u fil-komunità.
L-għanijiet ta’ dawn il-premjijiet huma li:
• Jirrikonoxxu l-isfidi tal-ħajja fuq ix-xogħol u fl-ambjent
tax-xogħol;
• Jippromwovu prattiċi tajba u jiċċelebraw is-suċċess;
• Itejbu l-mod kif tinftiehem id-diversità tax-xogħol u l
-apprezzament għal xogħol ta’ kwalità;
• Jiċċelebraw u jippromwovu d-diversità u l-opportunitajiet indaqs.
Ħaddiema u timijiet ta’ ħaddiema huma mħeġġa jiksbu
rikonoxximent għall-kisbiet tagħhom fi 8 kategoriji differenti.

Dati Importanti
20 ta’ Settembru 2019 - Jiftħu n-nominazzjonijiet
25 ta’ Ottubru 2019 - Jagħlqu n-nominazzjonijiet
Ottubru/Novembru 2019 - Proċess tal-għażla u jkunu mgħarrfa
l-finalisti f’kull kategorija
4 ta’ Diċembru 2019 - Is-serata tal-għoti tal-Premju Nazzjonali
Ħaddiema tas-Sena 2019

Informazzjoni Ġenerali
• Il-formola ta’ nominazzjoni u n-noti ta’ informazzjoni u gwida
jinkisbu mill-websajt tal-MEAE.
• Il-premjijiet huma miftuħa għal impjegati, min iħaddem, dawk li
jaħdmu għal rashom, organizzazzjonijiet u professjonisti fis-settur
pubbliku, privat, jew tal-komunità, hu x’inhu d-daqs
tal-organizzazzjoni.
• In-nominazzjonijiet għandhom isiru biss permezz tas-sottomissjoni
tal-formola ta’ nominazzjoni sħiħa inkluż iż-żewġ (2) annessi indikati
fiha.
• In-nominazzjonijiet huma bla ħlas.
• In-nominazzjonijiet jiġu milqugħa biss permezz tal-formola uffiċjali
ta’ nominazzjoni.
• Dawk nominati jridu jkunu lesti jirċievu l-premjijiet personalment
waqt iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet (jew jidentifikaw
rappreżentant li jattendi f’isimhom) u jkunu lesti li isimhom u r-ritratti
tagħhom jintużaw għall-finijiet ta’ pubbliċità.
• Mas-sottomissjoni tan-nominazzjoni, il-persuni nominati jaqblu li
l-MEAE jista’ juża l-informazzjoni mogħtija fil-formola ta’ nominazzjoni
għall-finijiet ta’ xandir u pubblikazzjoni. L-ebda informazzjoni
kunfidenzjali ma tinfirex jew tinkixef.
• In-nominazzjonijiet għandhom jinkludu ritratt ta’ kwalità għolja u
logo tal-kumpanija/min iħaddem biex jintuża fil- materjal
promozzjonali tas-serata tal-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-Sena
2019
ladarba jintgħażlu bħala finalisti.
• L-applikazzjonijiet kollha jibqgħu kunfidenzjali u jappartjenu
lill-MEAE skont il-provedimenti tal- protezzjoni tad-data.
• Applikazzjonijiet mhux kompluti jistgħu jinqalgħu mill-proċess finali
tal-għażla.
• Għal kull kategorija jintgħażlu tliet finalisti, b’dawk magħżula minn
fost il-finalisti jirċievu l-premju fis-serata finali fl-4 ta’ Diċembru 2019.

Din is-sena l-kategoriji huma:

•Ħaddiem Mudell tas-Sena
Il-persuna li terbaħ dan il-premju hija ta’ servizz eżemplari fuq
il-post tax-xogħol, ħadmet b’ħilitha, kienu t’għajnuna għal
ħaddieħor anke jekk neċessarjament mhux fid-dmirijiet ordinarji
tagħha, uriet responsabbiltà u kienet ta’ eżempju għal kulħadd.

•Maniġer tas-Sena
Il-persuna li terbaħ dan il-premju tmexxi b’umiltà, tħabrek fl-aqwa
interess ta’ min jimpjegaha u tal-impjegati kollha li tmexxi, tkattar
il-ġid u tħeġġeġ lill-impjegati biex isegwu l-eżempju tajjeb tagħha,
u tara li żżomm l-ordni u ambjent pożittiv fuq il-post tax-xogħol.

•Employer tas-Sena
Il-persuna li terbaħ dan il-premju tirrispetta d-dinjità tal-ħaddiema
kollha, tħares il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, toffrilhom
stabbiltà fl-impjieg u opportunità ta’ żvilupp tal-karriera,
tippromwovi l-meritokrazija, u trawwem spirtu ta’ inklussività fuq
il-post tax-xogħol.

•Tim tas-Sena
It-tim jew grupp ta’ ħaddiema li jerbħu dan il-premju juru ħila,
ħeġġa u determinazzjoni fix-xogħol li jagħmlu b’mod kollettiv u li
jagħmluh b’suċċess għal ġid tal-entità jew l-istituzzjoni li jaħdmu
fiha. It-tim rebbieħ kien ta’ eżempju għal timijiet jew gruppi oħra
bl-ispirtu ta’ għaqda u kollaborazzjoni li jħaddan.

•L-iktar Kumpanija li Tippromwovi l-Ugwaljanza
Il-kumpanija li terbaħ dan il-premju tippromwovi u tħaddan b’mod sħiħ
l-ugwaljanzja fuq il-post tax-xogħol billi fil-prattika, toffri
opportunitajiet indaqs u tiġġieled kull forma ta’ diskriminazzjoni.
Fil-post tax-xogħol tal-entità rebbieħa, kulħadd iħossu komdu jesprimi
lilu nnifsu u jaħdem f’ambjent inklussiv li jixpruna
t-tolleranza u r-rispett sħiħ lejn kulħadd, irrispettivament mis-sess,
il-ġeneru, l-oriġini, ir-razza jew ir-reliġjon tal-persuna.

•L-Iktar Kumpanija li Tippromwovi l-Bilanċ bejn il-Ħajja
Privata u x-Xogħol
Il-kumpanija li terbaħ dan il-premju toffri miżuri li jiffaċilitaw
ir-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja privata u x-xogħol. Dan permezz ta’
kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti, flessibiltà fil-ħin u fil-post tax-xogħol,
faċilitajiet adegwati u miżuri innovattivi fl-aqwa
interess tal-familja, li hija l-aktar istituzzjoni importanti u s-sinsla
tas-soċjetà tagħna.

•L-Iktar Kumpanija li Tippromwovi r-Responsabbiltà
Soċjali (CSR)
Il-kumpanija li terbaħ dan il-premju tħaddan livell għoli ta’
responsabbiltà soċjali billi tagħti kontribut denju lill-komunità
mmedjata u lis-soċjetà Maltija b’mod ġenerali. Dan permezz ta’ miżuri
u
inizjattivi li jpoġġu l-ħarsien u l-inklussività soċjali fiċ-ċentru
tal-operat tal-kumpanija.

•Rebbieħ Ewlieni: Ħaddiema tas-Sena 2019
Il-‘Ħaddiem/a tas-Sena’ jintgħażel minn fost ir-rebbieħa
tal-kategoriji rispettivi jew skont id-diskrezzjoni tal-Bord
tal-Għażla

Il-Proċess ta’ Nominazzjoni
Biex jiżguraw li l-persuni nominati jkunu eliġibbli, dawk li jinnominaw
għandhom jimxu mal-linji gwida tan-nominazzjoni u jagħtu eżempji
ċari, konċiżi u deskrittivi ta’ attivitajiet u kisbiet. Il-Bord tal-Għażla
jirriżerva d-dritt li jintervista l-persuni nominati qabel ma jgħaddi
r-rakkomandazzjonijiet lill-Kumitat li japprova r-rebbieħa tal-premjijiet.
Il-formoli sħaħ ta’ nominazzjonijiet għandhom jintbagħtu mhux iktar
tard mill-5 ta’
waranofsinhar tal-Ġimgħa 25 t’Ottubru 2019 fuq il-websajt tal-MEAE.
Mistoqsijiet dwar nominazzjonijiet għall-Premju Nazzjonali Ħaddiema
tas-Sena 2019 jistgħu jsiru lill-MEAE fuq 22957305 jew bl-email
premjuhaddiema@gov.mt.

Il-Proċess tal-Għażla
• Il-Bord tal-Għażla, li jkun magħmul minn ġurija indipendenti,
jiddetermina l-lista finali.
• Il-ġurati kollha mistennija jiddikjaraw kull kunflitt ta’ interess sabiex
jiżguraw it-trasparenza u l-imparzjalità. Kemm-il darba jinqala’ kunflitt
ta’ interess, il-ġurat jirrinunzja mill-proċess tal-għażla ta’ dik il-persuna
partikolari u jiġi sostitwit minn ġurat ieħor ad hoc.
• Il-proċess ta’ aġġudikazzjoni: Il-finalisti jiġu magħżula mill-ġurija
skont kriterji definiti. Il-ġurati kollha jagħtu l-punti għal kull persuna
nominata; il- finalisti li jintgħażlu jkunu dawk bl-iktar punti għoljin
mogħtija mill-ġurija.
• Id-deċiżjoni tal-ġurija tkun finali. Il-ġurija tirriserva d-dritt li
tiskwalifika kull nominazzjoni li fil-fehma tagħha tikser il-kriterji
tal-għoti tal-premjijiet.
• Il-promuturi tal-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-Sena mhumiex
reponsabbli għall-ebda obbligu minħabba nominazzjonijiet
għall-premjijiet.

Is-Serata tal-Għoti tal-Premjijiet :
• Is-serata gala ssir fl-4 ta' Diċembru 2019.
• Il-finalisti jkunu jistgħu jużaw it-titlu fil-profili tagħhom. Iżda dan ma
jfissirx li jistgħu jassumu li l-prodotti jew is-servizzi tagħhom huma
appoġġjati mill-MEAE.

