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ATT DWAR L-AWTORITÀ TA’ STANDARDS TA’ ĦARSIEN SOCJALI 

(CAP. 582)  

Regolamenti dwar Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi bbażati fl-Uffiċċju għal 

Tfal f’Ħarsien Alternattiv 

 

BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija bl-Artikolu 30 (5) tal-Att dwar l-Awtorità ta’ Standards ta’ 

Ħarsien Soċjali, il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali għamel 

dawn ir-regolamenti li ġejjin:  

 

Titolu. 

1. It-Titolu ta’ dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti dwar Standards Soċjali Regolatorji 

għal Servizzi bbażati fl-Uffiċċju għal Tfal f’Ħarsien Alternattiv.  

Skop.  

2. Dawn ir-regolamenti, permezz tal-Iskeda, jgħollu l-iStandards Soċjali Regolatorji għal 

Servizzi bbażati fl-Uffiċċju għal Tfal f’Ħarsien Alternattiv, għal status ta’ liġi susidjarja 

taħt l-Att dwar l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali.  

Tifsir.  

3.  F’dawn ir-regolamenti, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort’oħra:  

“Aġenzija responsabbli għall-ħarsien tat-tfal” tfisser l-aġenzija nazzjonali responsabbli 

li tħares u tipproteġi l-ħarsien tat-tfal li ma jistgħux jiġu mħarsa mill-familja tagħhom;  

“Assessjar tas-saħħa” tfisser l-aspetti fiżiċi, psikoemozzjonali, tal-iżvilupp u saħħa 

pubblika. Rapporti dwar l-assessjar tas-saħħa għandhom isiru wara konsultazzjonijiet u 

jipprovdu pjanijiet ta’ azzjoni li għandhom jiġu mħarsa mill-professjonisti involuti fil-ħarsien 

tat-tfal u li għandhom jiġu mqassma ma’ dawk il-professjonisti involuti fil-ħarsien tat-tfal; 

“Foster care” tfisser akkomodazzjoni formali fir-responsabbiltà ta’ persuna li ma tkunx 

il-ġenitur tat-tifel, u li hi magħżula, ikkwalifikata, approvata u superviżjonata biex tipprovdi 

ħarsien għal perjodu ta’ żmien skont pjan ta’ ħarsien;  

“Ħarsien alternattiv” tfisser akkomodazzjoni formali fejn it-tfal huwa mħarsa barra 

mid-dar tal-ġenituri. F’dawn l-iStandards il-ħarsien alternattiv jinkludi l-foster care, ħarsien 

f’komunità residenzjali u persuna li tagħti ħarsien; 
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“Ħarsien f’komunità residenzjali” tfisser it-tfal li ma jistgħux jgħixu mal-ġenituri 

b’ħarsien fit-tul f’ambjent ta’ familja;  

“Il-proċess tal-ħruġ mill-ħarsien” tfisser l-proċess fejn iż-żagħżugħ huwa ppreparat 

għall-ħajja indipendenti;  

 “Persuna li tagħti ħarsien” tfisser adult li jipprovdi ħarsien lit-tfal f’ħarsien ta’ familja 

jew f’ħarsien residenzjali. 

 “Pjan ta’ ħarsien” tfisser pjan li jippromwovi l-iżvilupp u l-benesseri tat-tfal;  

“Professjonist tas-saħħa” tfisser tabib maħtur u mħarreġ fil-ħarsien tat-tfal jew 

infermiera maħtura bi sfond ta’ taħriġ fil-ħarsien tat-tfal;  

“Servizzi universali” tfisser s-servizzi tas-saħħa standard offruti mis-Servizzi 

Nazzjonali tas-Saħħa f’Malta, li huma mmirati biex jilħqu l-bżonnijiet ġenerali; 

“Tfal” tfisser persuna jew persuni taħt it-18-il sena;  

“UNCRC” tfisser l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tat-Tfal tal-

1989;    

“Wara l-ħarsien” tfisser meta ż-żgħażagħ jitilqu mill-ħarsien, waqt il-proċess iż-

żgħażagħ jingħataw l-għajnuna kollha u jkunu segwiti biex ikun żgurat li qed jirnexxilhom 

jgħixu b’mod indipendenti;   

“Żagħżugħ” tfisser tfal bejn it-tlettax u d-dsatax-il sena.  
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SKEDA 

Standard 1: In-Neċessità għall-Ħarsien Alternattiv 

Stqarrija tal-iStandard: 

L-Aġenzija responsabbli għall-ħarsien tat-tfal tassigura li t-tfal ikunu separati minn mal-

ġenituri jekk ikun neċessarju għall-ħarsien tagħhom biss.  

Indikaturi ta’ Kwalità: 

1. L-aġenzija responsabbli għall-ħarsien tat-tfal tipprovdi sapport lil familji vulnerabbli li 

huma f’riskju li jitneħħewlhom it-tfal minn taħt il-ħarsien tagħhom.  

2. Il-ġenituri li jitneħħewlhom it-tfal minn taħt il-ħarsien tagħhom għandhom jingħataw 

sapport bil-għan li jtejbu s-sitwazzjoni sabiex jiġu riintegrati mat-tfal tagħhom.   

 

Standard 2: Id-Dritt għall-Parteċipazzjoni 

Stqarrija tal-iStandard: 

It-tfal għandhom id-dritt jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet li jaffettwawlhom ħajjithom.  

Indikaturi ta’ Kwalità: 

1. It-tfal għandhom jingħataw is-setgħa sabiex jesprimu l-opinjonijiet, l-emozzjonijiet u dak 

li jikkonċernahom.   

2. It-tfal għandhom dejjem ikunu kkonsultati u mismugħa.  

3. It-tfal għandhom ikunu mħeġġa sabiex jesprimu dak li qed jikkonċernahom u jilmentaw.  
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Standard 3: Il-Kwalità ta’ Ħarsien 

Stqarrija tal-iStandard: 

It-tfal għandhom jiġu pprovduti ambjent stabbli, b’attenzjoni u protettiv waqt iż-żmien 

tagħhom f’ħarsien.  

Indikaturi ta’ Kwalità: 

1. Iċ-ċaqliq tat-tfal f’ħarsien alternattiv isir b’dinjità u rispett.  

2. L-akkomodazzjoni tat-tfal taqbel mal-aħjar interess tagħhom.   

3. Tfal f’ħarsien alternattiv għandhom id-dritt li jżommu relazzjoni stabbli ma’ ħuthom. 

4. It-tfal għandhom jingħataw akkomodazzjoni permanenti.  

 

Standard 4: L-Ippjanar tal-Ħarsien 

Stqarrija tal-iStandard: 

L-akkomodazzjoni ta’ ħarsien tat-tfal għandha tkun iggwidata minn pjan ta’ ħarsien 

individwali.  

Indikaturi ta’ Kwalità: 

1. Pjan ta’ ħarsien individwali għandu jsir qabel ma t-tifel/ tifla t/imur f’ħarsien alternattiv.  

2. Il-pjan ta’ ħarsien għandu jkun revedut b’mod regolari.  

3. It-tfal jipparteċipaw fl-iżvilupp tal-pjan ta’ ħarsien.  

4. It-tfal huma ppreparati għall-proċess biex jitilqu mill-ħarsien alternattiv.  
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Standard 5: Il-Bżonnijiet tas-Saħħa tat-Tfal f’Ħarsien Alternattiv 

Stqarrija tal-iStandard: 

Tfal li qegħdin f’ħarsien għandhom bżonnijiet ta’ saħħa speċifiċi u dawn għandhom 

ikunu indirizzati b’mod ħolistiku minn profssjonisti tas-saħħa mħarrġa.    

Indikaturi ta’ kwalità: 

1. Tfal f’ħarsien alternattiv, għandhom bżonn ta’ assessjar individwalizzat u komprensiv  

tal-bżonnijiet ta’ saħħithom, minbarra dak li hu offrut lilhom minn servizzi universali 

biex jimmassimizzaw il-potenzjal tagħhom.  

2. It-tfal għandhom jirċievu ħarsien addattat u effettiv li jilħaq mal-bżonnijiet ta’ saħħithom.  

 

Standard 6: It-Tgawdija, l-Edukazzjoni u l-Kisbiet 

 

Stqarrija tal-iStandard: 

It-tfal għandhom ikollhom aċċess għal servizzi edukattivi u jingħataw l-opportunità li 

jipparteċipaw f’attivitajiet soċjali u ta’ rikreazzjoni tal-għażla tagħhom.   

Indikatur ta’ kwalità: 

1. It-tfal għandhom ikunu megħjuna biex jidħlu fi programmi edukattivi sabiex 

jimmassimizzaw il-potenzjal tagħhom.  

 

Standard 7: Relazzjonijiet Pożittivi 

Stqarrija tal-iStandard: 

L-esperjenza ta’ relazzjonijiet siguri, sinifikattivi u stabbli hija kruċjali għas -saħħa u l-

benesseri tat-tfal.     

Indikatur ta’ kwalità: 

1. It-tfal għandhom ikunu megħejuna u imħeġġa biex jiżviluppaw relazzjonijiet 

b’saħħithom. Permezz ta’ dan it-tfal jiżviluppaw sens ta’ identità u appartenenza 
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qawwi, jiżviluppaw kunfidenza fihom infushom, stima tagħhom infushom u jibnu 

konnessjonijiet siguri 

 

Standard 8: Immaniġġjar ta’ Servizz ta’ Kwalità 

Stqarrija tal-iStandard: 

It-tfal huma mogħtija l-aħjar ħarsien possibbli li jilħaq il-bżonnijiet tagħhom u jtejjeb ir-

riżultati ta’ ħajjithom 

Indikaturi ta’ kwalità: 

1. It-tmexxija u l-mmaniġġjar tas-servizzi offruti lit-tfal għandhom ikunu effettivi sabiex 

jiżguraw li t-tfal ikunu meqjusa bħala ċ-ċentru ta’ kollox kif ukoll jiżguraw li t-tfal huma 

mogħtija ħarsien effettiv u sigur.   

2. Il-persuni li qed jagħtu ħarsien għandhom ikunu reklutati permezz ta’ pjan ta’ reklutaġġ 

trasparenti sabiex jiġi żgurat li t-tfal jingħataw l-aħjar ħarsien possibbli.  

 

_________________________________________ 

 

 


