Introduzzjoni mis-Segretarju Parlamentari

Mill-bidu nett tal-ħidma tiegħu dan il-Gvern kien ċar li għalih
l-aġenda tal-persuni b'diżabilità qiegħda fuq nett b’impenn
immedjat fuq id-drittijiet tagħhom, kif jixhed l-isem innifsu
tas-Segretarjat Parlamentari li għandi s-sodisfazzjon li
mmexxi.
L-ewwel u l-ikbar dritt huwa d-dinjità sħiħa tal-persuna u li
din tkun rispettata minn kulħadd u f’kull ċirkostanza. Sa millbaġit kurrenti għall-2015 ħadna miżuri u daħħalna nċentivi apposta li jisħqu fuq id-drittijiet talpersuni b'diżabilita' u wkoll s-servizzi ġodda ta’ appoġġ kif jistħoqqilhom.
Nistqarr b’wiċċi minn quddiem li jiena stess, bħala Segretarju Parlamentari b’din ir-responsabbiltà,
nisħaq u naħdem kontinwament fuq dawn id-drittijiet. L-inizjattivi kollha fil-Parlament u f’kull forum
nazzjonali jew internazzjonali, kif ukoll l-infurzar tal-liġi dwar l-impjieg ta’ persuni b’diżabilità jkomplu
jixhdu l-impenn sħiħ tagħna. Daħħalna l-liġi biex persuni b’diżabiità jiġu rappreżentati f’bordijiet ta’
entitajiet tal-Gvern u għaddej ukoll ħafna xogħol biex il-pajjiż ma jdumx ma jkollu Strateġija
Nazzjonali għal dan is-settur importanti. Fl-isfond ta' dan kollu hemm il-Politika Nazzjonali għal
persuni b’diżabilità li huwa dokument ħaj u li qed jiġi mwettaq.
Kulħadd jifhem li biex ikunu mħarsa d-drittijiet tal-persuni b'diżabilità għandu jkun hemm liġijiet,
strutturi u – fuq kollox – standards ċari biex japplikaw fuq bażi nazzjonali. Fil-paġni li ġejjin
għandkom elenku twil u dettaljat – ko-ordinat mis-Segretarjat Parlamentari tiegħi, bl-għajnuna ferm
siewja tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Persuni b’Diżabilità, id-Dipartimenti konċernati, diversi
esperti, awtoritajiet oħra, għaqdiet volontarji u – fuq kollox – il-persuni b'diżabiltà nfushom, li aħna
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rriduhom protagonisti fil-qasam li jolqothom direttament u rriduhom li jieħdu d-deċiżjonijiet li jolqtu
lilhom u dwar kif iridu u jixtiequ,jgħixu.
Tul din il-leġiżlatura se jkollna għaxart idjar fil-komunità bħala residenzi għall-persuni b’diżabilità.
Proprju minħabba l-enfażi fuq id-drittijiet u d-dinjità mistħoqqa lil dawn il-persuni, ridna li jkun
hemm dawn l-iStandards nazzjonali għall-kwalità tas-servizzi mogħtija li għandhom ikunu segwiti
rigorożament mill-amministarturi ta’ dawn id-djar.
Irridu li l-persuni b’diżabilita nfushom ikunu jafu d-drittijiet tagħhom, mhux bħala sempliċi check-list,
imma aktar bħala bażi biex jagħrfu jiddjalogaw aħjar ma’ min jipprovdilhom servizz residenzjali.
B’hekk nemmnu li jkollna servizz li jilħaq l-aspirazzjonijiet ta’ min ikun qed jieħdu u li jkun tal-kwalità
xierqa u idonea għall-bżonijiet tal-individwu. Dan hu l-iskop ewlieni ta’ dan id-dokument li se jkollu
forza legali biex kulħadd jagħraf kif għandu jimxi.
Dawn l-iStandards se jkunu l-kejl tas-servizzi provduti u tal-mod kif kull individwu b’diżabilità għandu
jkun trattat. Se nkunu qegħdin naraw li jkun hemm osservanza sħiħa biex, fl-aħħar mill-aħħar, ilpersuni b’diżabilità jgawdu d-dinjità sħiħa li tistħoqqilhom anke permezz ta' assigurazzjoni ta' servizzi
ta’ kwalità.

Onor. Justyne Caruana
Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva.
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Dan l-Istandard (SM/DSWS 4200:2014) tħejja mid-Dipartiment tal-Istandards fil-Ħarsien Soċjali
(DSĦS) li huwa responsabbli għat-twaqqif tal-Istandards fil-qasam tal-ħarsien soċjali filwaqt li ġie
adottat mill-Awtorita' Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA) bħala
Standard Nazzjonali bis-saħħa mogħtija lilha mill-artikolu 22 ta' l-Att dwar l-Aworita’ Maltija għallKompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur (Att Nru VI ta' l-2011).
Għalhekk l-MCCAA approvat u aċċettat dan l-Istandard, li issa għandu l-istatus ta' Standard
Nazzjonali mid-data tal-pubblikazzjoni uffiċjali fil-Gazzetta tal-Gvern.
SM/DSWS 4200:2014 ġie żvilluppat skont id-direttiva ta’ l-EU 1025/2012. Il-mod li bih ġie miktub
huwa intenzjonat li jinftiehem mill-pubbliku inġenerali li għalih huwa mmirat.
© Int tista’ tuża dak li huwa ppreżentat f’din il-pubblikazzjoni iżda kull attribuzzjoni u rikonoxximent
tal-jedd tas-sid għandhom jingħataw lil awturi.
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L-iżvilupp tal-Istandards fil-Ħarsien Soċjali
Id-Dipartiment għall-Istandards fil-Ħarsien Soċjali (DSĦS) huwa responsabbli għat-twaqqif talIstandards Nazzjonali fil-qasam tal-ħarsien soċjali. Id-DSĦS għaqqad grupp ta’ ħidma li huwa
responsabbli għall-iżvilupp tal-Istandards Nazzjonali għall-Faċilitajiet Residenzjali li jakkomodaw
persuni b’diżabilità. Il-grupp ta’ ħidma għamel dan billi addatta għall-kuntest lokali l-Istandards
Nazzjonali diversi li japplikaw għad-Djar Residenzjali għall-persuni b’Diżabilità fl-Iskozja, li huma
maħruġa u implimentati mill-Care Inspectorate. Il-grupp ta’ ħidma ġab flimkien persuni li għandhom
għarfien personali u/jew professjonali fis-settur. Il-grupp ta’ ħidma kien immexxi minn Jeannine
Vassallo, bl-assistenza imprezzabbli ta’ Nicole Borg, Stephania Dimech Sant u Joelin Bezzina, taħt issuperviżjoni ta’ Ing. Francis Farrugia u Melanie Camilleri mill-Awtorita għall-Affarijiet talKompetizzjoni u l-Konsumatur, u l-membri jinkludu:
























Alessandro Giuliano & Maria Psaila, Ministeru għall-Affarijiet Barranin
Angie Farrugia, Santa Marta Day Centre
Bryanna Saliba, Ability for Disability Association
David Galea, Awtorità għas-Saħħa u s- Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
Doreen Mercieca, Inspire
Dr Claire Azzopardi Lane, Università ta’ Malta
Dr Miriam Azzopardi, Sarah Fleri, Dr Malcolm Micallef, Dr Patricia Vella Bonanno, Health
Care Standards Directorate
Hadrian Bonello, Health Inspectorate Services, Dipartiment għas-Saħħa Ambjentali
Isabelle Bonello, Dr Anne Marie Callus & Amy Camilleri Zahra, Kummissjoni Nazzjonali
Persuni b’Diżabilità(KNPD)
Jacqueline Catania Galea & Susan Cowling, Dar il-Kaptan
Janet Silvio, CareMalta
Joseph Gerada, Forum for Organisations Providing Residential Care for Disabled Persons
Joyce Farrugia, Ministeru għal Għawdex
Laurence Borg, Ing. Ronald Calleja & Marchita Mangiafico, Għaqda tal-Ġenituri ta’ Persuni
b’Diżabilità
Marcel Pisani, Ħbieb ta’ Aġenzija Sapport
Marcette Cassar, Sptar ta’ Rijabilitazzjoni Karin Grech
Martin Ambinette, Ronald Galea & Peter Micallef, Fondazzjoni Wens
Matthew Bartolo, Counsellor li jispeċjalizza fil-qasam tad- Diżabilità
Remona Cuschieri & Fr Martin Micallef, Dar tal-Providenza
Rita Portelli & Speranza Xuereb, Fondazzjoni Ħajja Indipendenti
Sandy Sammut, Sapport
Simone Borg Bartolo, Equal Partners Foundation
Sue Newsome, Terapista
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Liema servizzi huma koperti minn dawn l-Istandards?
Kif inhu elenkat f’Artiklu 1 tal-Konvenzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni
b’Diżabilita`, il-persuni b’diżabilità huma grupp imħallat ta’ nies b’esperjenzi, aspirazzjonijiet u
bżonnijiet ta’ sapport differenti. Sabiex jgħixu ħajja indipendenti, xi persuni għandhom bżonn
sapport limitat biss. Oħrajn għandhom bżonn ħafna sapport. Dan is-sapport jista’ jkun għajnuna
personali u/jew teknoloġija assistiva, speċjalment għal persuni b’diżabilità fiżika, jew sapport fitteħid tad-deċiżjonijiet u/jew attivitajiet ta’ kuljum, għal persuni b’diżabilità intellettwali. Xi individwi
għandhom diffikultajiet oħrajn, fosthom problemi ta’ saħħa mentali jew mġieba diffiċli. Persuni
b’diżabilità jista’ jkollhom problemi varji li huma marbuta ma’ diffikultajiet fiżiċi jew sensorjali. Kull
persuna għandha dritt li taċċessa servizzi ta’ kwalita’ li jilħqu l-bżonnijiet tagħha, hi x’inhi d-diżabilita’
tagħha.
Dawn l-Istandards ikopru servizzi residenzjali li huma mfassla speċifikament għal persuni b’diżabilità.
Servizzi residenzjali jistgħu jingħataw fi djar li jkollhom forom differenti, bħal flets, djar żgħar jew djar
kbar. L-Istandards ikopru dawn id-djar kollha, ladarba l-persuni b’diżabilità jgħixu hemm għal żmien
twil. Djar li jakkomodaw persuni għal żmien qasir biss (respite) huma koperti minn Standards oħrajn.
Iż-żewg tipi ta’ sapport ma jkunux mogħtija mill-istess servizz residenzjali. Il-privatezza u t-tipoloġija
tas-servizz mogħti lir-residenti għal żmien iktar fit-tul, jista’ jiġi kompromess bl-inklużjoni ta’ residenti
li jkunu qed jingħataw servizz fuq żmien qasir.
Is-servizzi residenzjali ivarjaw fin-numru ta’ persuni li jakkomodaw. Minkejja dan, djar ġodda
m’għandhomx ikunu djar kbar li jakkomodaw ħafna nies, imma għandhom ikunu djar żgħar jew flets
li jilqgħuk. Dan bil-għan li l-infrastruttura tal-post tkun addattata għall-provvediment ta’ sapport
aktar personalizzat.

Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni
b’Diżabilità
Il-bżonn tal-Istandards Nazzjonali fil-qasam tad-Diżabilità huwa msemmi wkoll f’Artiklu 16 talKonvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar d-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità, li Malta rratifikat fl-2012.
Din il-Konvenzjoni taċċerta li persuni b’diżabilità għandhom l-istess drittijiet u responsabbiltajiet li
għandhom persuni oħrajn. Standards Nazzjonali huma meħtieġa biex jiġu żgurati li persuni
b’diżabilità jżommu dawn id-drittijiet u responsabbiltajiet meta jkunu qed jgħixu f’servizz
residenzjali. B’hekk dawn l-istandards għandhom dejjem jiġu nterpretati fl-isfond tal- Konvenzjoni
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijier tal-Persuni b’Diżabilità.
L-istandards jindirizzaw il-persuni b’diżabilità bħala individwi bl-awtonomija li jieħdu deċiżjonijiet
dwar il-ħajja tagħhom, inkluż liema servizzi jużaw, f’liema residenza jgħixu u kif iqattgħu l-ħin
tagħhom. Dan ifisser li l-persuna b’diżabilità tista’ wkoll tinvolvi persuni oħra tal-għażla tagħha biex
jgħinuha tagħmel għażla infurmata.

Applikazzjoni individwali ta’ dawn l- iStandards
F’numru żgħir ta’ każijiet, xi residenti jistgħu jkunu suġġetti għal xi liġijiet li jillimitaw l-libertà
tagħhom. Dawn il-liġijiet jistgħu jaffettwaw il-mod kif jintlaħqu ċerti standards. Jekk dan ikun jolqtok
b’xi mod, allura xi aspetti f’dawn l-istandards jeħtieġ ikunu differenti. Ir-raġunijiet legali għal din iddifferenza, ikunu jidhru fil-pjan personali ta’ sapport tiegħek u dan skont il-prinċipji u lprovvedimenti legali. B’hekk, f’konformità ma’ Artiklu 14 tal- Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar
id-Drittijier tal-Persuni b’Diżabilità, inti ma tiġix mċaħħad mill- libertà tiegħek b’mod arbitrarju.
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Per eżempju jista’ jkun li għandek kustodju li jieħu ħsieb xi affarijiet tiegħek f’ismek skont Att Numru
24 tal-2012. Il-kustodju ser jgħinek biss fejn ikollok bżonn. Kull meta l-kustodju jitkellem, jieħu ħsieb
jew jgħamel xi ħaġa f’ismek, dan irid l-ewwel jitkellem miegħek, mbgħad jaġixxi f’ismek billi
jirrispetta x-xewqat tiegħek kemm jista’ jkun u billi jħares dejjem l-aħjar interessi tiegħek. Int
għandek dejjem id-dritt biex tagħżel u tiddeċiedi fuq l-affarijiet tiegħek, ħlief meta veru jkun hemm
bżonn. F’dawn il-każijiet ir-residenza fejn tgħix ser tinvolvi l-kustodju tiegħek u għalhekk meta fliStandards tissemma ‘inti’ din tfisser ukoll il kustodju tiegħek.

Komunikazzjoni b’lingwaġġ u format addattat għalik
Int tista' teżerċita d-dritt għal-liberta’ ta’ l-espressjoni u opinjoni, inkluż il-liberta’ li tfittex, tirċievi u
tagħti informazzjoni u ideat fuq bażi ugwali ma’ l-oħrajn u permezz ta’ kull forma ta’ komunikazzjoni
ta’ l-għażla tiegħek. Dan billi kull komunikazzjoni tiġi f’formati aċċessibbli u jintużaw teknoloġiji
xierqa għal diżabilitajiet differenti mingħajr dewmien u mingħajr spiża addizzjonali. Dan japplika
għal kull tip ta' komunikazzjoni li tintuża, kemm fit-taħdit kif ukoll kwalunkwe dokumentazzjoni li inti
tingħata. Bħala minimu, kull servizz ser joffrilek dokumenti bil-Malti u bl-Ingliż, inkluż dokumenti
b’tipa kbira, faċli biex taqra u awdjo. Jekk għandek bżonn lingwi jew forom alternattivi, inti tista’
ssaqsi l-amministrazzjoni tas-servizz biex jipprovdihom.

Djar tat- Tfal b’Diżabilità
Kif inhu elenkat fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fuq id-Drittijiet tat-Tfal (Artikli 3, 20 u 23), tfal u
adulti m’għandhomx jiġu akkomodati fl-istess servizz residenzjali sakemm is-servizz residenzjali ma
jkunx jakkomoda familji. Dan minħabba li l-bżonnijiet tat-tfal u r-responsabbiltajiet tas-servizz
residenzjali fuq it-tfal huma differenti ħafna minn dawk tal-adulti. Djar għat-tfal ta’ taħt it-tmintax-il
sena huma regolati taħt l-Istandards Nazzjonali għat-Trobbija tat-Tfal fid-Djar Residenzjali u fil-Foster
Care (2009)1. B’hekk, l-Istandards f’dan id-dokument japplikaw għal servizzi residezjali li
jakkomodaw persuni ta’ tmintax-il sena jew iktar.

Il-Possibiltà li tgħix f’servizz residenzjali għal ħajtek kollha
Persuni b’diżabilità minn sittin sena ’il fuq, jistgħu jagħżlu li jidħlu f’servizz residenzjali għall-anzjani
aktar milli servizz residenzjali għall-persuni b’diżabilità. Madanakollu, servizz residenzjali għallpersuni b’Diżabilità għandu jservi għall-bidla fil-bżonnijiet tar-residenti li jinkludu diżabbiltajiet
addizzjonali li jiżviluppaw riżultat ta’ kundizzjonijiet differenti bħal mard jew anzjanità. Persuni li
joqogħdu f’servizz residenzjali għall-persuni b’diżabilità jistgħu jkomplu jgħixu ġewwa d-dar anke
meta jkunu qed jikbru fiż-żmien, dan sakemm il-kura medika li jkollhom bżonn ma tkunx tista’ tiġi
indirizzata fil-komunita`. F’dan il-każ, l-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali għall-persuni
b’diżabilità tassigura li s-servizz residenzjali huwa aċċettabbli għall-individwu u l-bżonnijiet tiegħu.
Dan ifisser li wieħed jista’ jagħżel li jmur jgħix f’servizz residenzjali għall-kumplament ta’ ħajtu. Qabel
jagħmel dan, wieħed għandu jassigura ruħu li s-servizz residenzjali li jixtieq imur jgħix fih għandhu rriżorsi neċessarji biex jilħaq il-bżonnijiet tiegħu.
Madanakollu, wieħed għandu japprezza li l-kwalità tal-ħajja ta’ persuna tiddependi fuq ħafna fatturi
li mhux dejjem ikunu f’idejn min jipprovdi s-servizz residenzjali u allura huma oltre mill-iskop ta’
dawn l-Istandards. Dawn jinkludu elementi personali, bħas-saħħa tal-persuna, jew jekk għandhiex
1

https://mfss.gov.mt/en/DSWS/Documents/Out-of-home-child-care/standards_nazzjonali.pdf
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sapport minn tal-familja; u aspetti soċjali bħal, jekk hemmx servizzi ta’ trasport addattati bi ħlas
raġonevoli għal persuni b’diżabilità, l-attitudni tas-soċjetà lejn persuni b’diżabilit, jew il- politika
soċjali li tkopri l- persuni b’diżabilità.

L-Użu tal-Istandards Nazzjonali
Jista’ jkun li l-aħjar għażla biex tkun tista’ tissodisfa l-ħtiġijiet personali tiegħek u li tgħix ħajja
indipendenti kemm jista’ jkun, hi li tmur f’servizz residenzjali. Hemmhekk ikollok l-opportunità li
tingħata l-għajnuna li għandek bżonn u wkoll li tieħu sehem f’attivitajiet fejn tkun tista’ tikseb ħiliet u
esperjenzi ġodda.
Bħala persuna li qed toqgħod f’servizz residenzjali jew ser tkun qed toqgħod f’servizz residenzjali, inti
se tkun iggwidat b’ dawn l-istandards. Inti u qrabatek tistgħu tirreferu għall-Istandards sabiex tkunu
tafu x’tip ta’ mistoqsijiet għandkom tistaqsu u x’tip ta’ tagħrif se jkollok bżonn qabel ma tidħol tgħix
fis-servizz residenzjali. Jekk diġà toqgħod f’servizz residenzjali, tista’ tuża l-istandards meta tkun qed
titħaddet dwar is-servizz li tirċievi ma’ dawk li jieħdu ħsiebek jew ma’ ħaddieħor. Tista’ tirreferi
għall-istandards meta titkellem dwar x’qiegħed jinkwetak jew meta tressaq ilment. Tista’ wkoll tuża
l-istandards meta għandek bżonn tiċċekkja jekk is-servizz li tirċievi huwiex ta’ kwalità tajba.
Min jipprovdi s-servizz se jimxi ma’ dawn l-istandards sabiex jifhem il-livell minimu mistenni tasservizz. Dawn għandhom jiggwidaw l-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali meta jiġu biex jieħdu
deċiżjonijiet dwar:




il-bżonnijiet tas-servizz residenjali;
l-għażla tal-ħaddiema li huma adegwati u kompetenti biex jagħmlu x-xogħol li se jitqabbdu
għalih; u
il-mod kif għandu jitħaddem is-servizz.

F’Każijiet ta’ Emerġenza
Jekk ikun meħtieġ li tuża s-servizz minħabba f’emerġenza jew kriżi, l-amministrazzjoni ser tagħmel
minn kollox sabiex inti tingħata s-servizz b’mod li jirrispetta d-dinjità tiegħek u li jkun jinvolvi l-inqas
ammont ta’ riskju u tfixkil għalik. Madanakollu, l-entitajiet involuti ser jagħmlu minn kollox biex jimxu
ma’ dawn l-Istandards tul l-emerġenza.

L-Irwol tad-Dipartiment għal Standards fil-Ħarsien Soċjali
Id-Dipartiment għal Standards fil-Ħarsien Soċjali (DSĦS) huwa responsabbli sabiex iħaddem sistema
regolatorja fis-settur tal-Ħarsien Soċjali. Id-DSĦS se jippromwovi l-istandards għall-ħarsien soċjali u
jħeġġeġ l-aħjar mod kif dawn jiġu mwettqa. Id-DSĦS se jissorvelja wkoll kif jiġu pprovduti dawn isservizzi. Dan isir b’mod leġiżlattiv hekk kif il-leġiżlazzjoni u s-sistema regolatorja jkunu fis-seħħ.
Sadanittant, id-DSĦS ser jaqdi din il-funzjoni b’mod amministrattiv. L-istandards ser jiġu rikonoxxuti
mid-DSĦS meta issir kwalunkwe deċiżjoni fuq applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni (dan jinkludi
modifikazzjoni jew esklużjoni ta’ xi kundizzjoni li setgħat ġiet imponuta fuq ir-reġistrazzjoni tasservizz). Min jipprovdi s-servizz għandu jara li l-istqarrija dwar il-funzjoni u l-għan tas-servizz li
ngħatat lid-DSĦS meta applika għar-reġistrazzjoni tkun tiddeskrivi t-tip ta’ servizz li jrid joffri u għal
min hu maħsub. Id-DSĦS mbagħad jiddetermina liema standards japplikaw għas-servizz. Permezz
tal-assessuri tiegħu, id-DSĦS se jara li min qed jipprovdi s-servizz jimxi mal-istandards u l-istqarrija
tal-funzjoni u l-għanijiet tas-servizz.
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Id-DSĦS ser jissorvelja l-kwalità tas-servizzi billi janalizza l-konformità tas-servizzi ma’ dawn listandards. Jekk waqt spezzjoni jew f’xi mument ieħor, eżempju meta d-DSĦS ikun qed jeżamina xi
ilment, ikun hemm xi tħassib fuq is-servizz, id-DSĦS ser jikkunsidra dawn l-istandards fi kwalunkwe
deċiżjoni fuq jekk hemmx bzonn tittieħed azzjoni t’infurzar u x’tip t’azzjoni għandha tittieħed.
Jekk tħoss il-bżonn li tiċċekkja jekk is-servizz li qed tirċievi, jew partijiet minnu, hux qed jissodisfa
dawn l-istandards, għandek tħossok liberu li tikkuntattja lit-Taqsima tal-Assessjar tas-Servizzi talĦarsien (TASĦ). L-assessuri mit-TASĦ se jkunu jistgħu jiddiskutu xi mistoqsijiet miegħek, u jwettqu lispezzjonijiet meħtieġa fis-servizz residenzjali biex jiċċekkjaw jekk is-servizz hux qed jitwassal skont listandards. L-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali se tiġi notifikata u tintalab tibdel ċerta prattiċi
jekk jinstab li din qed taħdem bi ksur tal-istandards.

Għidilna x’taħseb dwar dawn l-Istandards
Napprezzaw kummenti kostruttivi dwar dawn l-istandards. Tista’ tibgħat il-kummenti tiegħek bilmiktub jew bil-posta elettronika lid-Dipartiment għal Standards fil-Ħarsien Soċjali fejn ser tinżamm ilkunfidenzjalita` u skont il- parametri tal- Att dwar il-Protezzjoni tad-Data. Il-kummenti jiġu
ikkunsidrati meta l-istandards jiġu rriveduti.
Indirizz postali:
Dipartiment għall-Istandards fil-Ħarsien Soċjali
469, Bugeja Institute
Triq il-Kbira San Gużepp
Santa Venera, SVR 1012

Indirizz tal-imejl:
welfare.standards@gov.mt
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Il-prinċipji li fuqhom huma bbażati l-istandards
Dawn l- Istandards Nazzjonali qed jiġu stabbiliti sabiex jiġi mgħarraf li int għandek id-dritt tal-aċċess
għas-sapport ta’ kwalità. Dawn jirrikonoxxu li s-servizzi għandhom ikunu aċċessibli u addattati għal
kull min għandu bżonnhom, irrispettivament tas-sess, orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru,
etniċità, reliġjon, età jew diżabilità. Dawn jirriflettu id-dritt tiegħek ta’ esperjenza pożittiva’ meta inti
tirċievi servizz. Għandhom jgħinuk iżżomm u iżżid l-indipendenza u fejn tista’ tassumi rwol attiv fiddeċiżżjoni għal x’jikkontribwixxi għal kwalita` ta’ ħajja aħjar.
Aħna nemmnu li dawn l-istandards għandhom jiġu bbażati fuq dawn il-principji bażiċi: id-dinjità, ilprivatezza, id-dritt tal-għażla, is-sigurtà, il-jedd li twettaq il-potenzjal tiegġek, l-ugwaljanza, lindividwalità u d-diversità:
Id-dinjità
Il-jedd tiegħek li:



Tiġi ttrattat b’dinjità u rispett f’kull ħin; u
Li tgawdi relazzjonijiet soċjali xierqa.

Il-privatezza
Il-jedd tiegħek li:



il-privatezza u l-proprjetà tiegħek jiġu rispettati; u
tkun ħieles minn indħil bla bżonn.

L-għażla
Il-jedd tiegħek li:




l-għażliet tiegħek ikunu infurmati, waqt li tagħraf il-jeddijiet tal-oħrajn li jagħżlu bl-istess
mod;
tkun taf dwar dak kollu li tista’ tagħżel; u
tikseb l-għajnuna biex tifhem tajjeb l-għażliet kollha li jkun hemm quddiemek u tagħżel dik li
hija l-aħjar għalik.

Is-sigurtà
Il-jedd tiegħek li:




tħossok sigur fl-aspetti kollha ta’ ħajtek inkluż is-saħħa u l-mod tajjeb ta’ kif tgħix;
tgawdi s-sigurtà iżda ma tkunx protett aktar milli meħtieġ; u
tkun ħieles mill-isfruttament u l-abbuż.
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It-twettiq tal-potenzjal
Il-jedd tiegħek li jkollok l-opportunità li:




tasal fejn tista’ u tixtieq;
tuża bl-aħjar mod ir-riżorsi kollha li għandek biex b’hekk tiżviluppa l-potenzjal kollu tiegħek;
u
tgħix ħajtek bil-mod li l-aktar jgħodd għalik.

L-ugwaljanza, l-individwalità u d-diversità
Il-jedd tiegħek li:







timxi lejn ħajja indipendenti, b’sens ta’ direzzjoni u bl-opportunità li twettaq ix-xewqat
tiegħek;
tiġi rispettata l-etniċità tiegħek, il-lingwa tiegħek, il-kultura tiegħek, l-orjentazzjoni
sesswali tiegħek, l-identità tal-ġeneru u twemminek;
tkun stmat u ttrattat bħala individwu;
tkun ittrattat daqs ħaddieħor u jkun hemm min jieħu ħsiebek f’ambjent ħieles mill-bullying,
fastidju u d-diskriminazzjoni; u
tkun tista’ tilmenta b’mod effettiv u responsabbli mingħajr biża’li jistgħu jeħduha kontrik.

Glossarju
Amministrazzjoni tas-Servizz Residenzjali – Il-persuni responsabbli mit-tmexxija globali tas-servizz.
Hemm forom differenti ta’ strutturi amministrattivi u mhux kull servizz għandu l-istess struttura.
Madanakollu, kull servizz residenzjali għandu ser ikollu persuna legalment responsabbli għas-servizz
u maniġer. Il-maniġer jara li l-affarijiet ta’ kuljum fis-servizz jimxu skont dawn l-istandards u l-politiki
u l-proċeduri tas-servizz. Dan jinkludi li l-ħaddiema jġibu ruħhom b’mod tajjeb u jagħmlu xogħolhom
sew, u li l-attivitajiet tas-servizz isiru kif ippjanat u b’biżżejjed ħaddiema sabiex jgħinuk meta jkollok
bżonn. Il-Maniġer jirrapporta lill-persuna legalment responsabbli mis-servizz dwar l-amministrazzjoni
u l-organizzazzjoni tas-servizz.
Evalwazzjoni tar-riskju – Metodu sistematiku kif tanalizza u tikkontrolla r-riskju, tnaqqas l-imwiet, ittelf finanzjarju u t-telf tal-ħaddiema disponibbli, u/jew issaħħaħ is-sigurtà jew ir-reputazzjoni.
Assessjar ħolistiku tiegħek – Il-proċess li fih jiġi identifikat x'teħtieġ il-persuna li qed tagħmel użu jew
li tixtieq tibda tagħmel użu mis-servizz fejn tidħol saħħitha, il-ħarsien personali, komportamentali,
spiritwali, psikoloġiku, il-ħarsien u n-network soċjali, is-sapport familjari, u x'servizzi għandhom
jingħataw biex ikunu ssodisfati dawn il-ħtiġijiet. L-evalwazzjoni ssir mal-persuna, mal-qraba u/jew
mar-rappreżentanti tagħha, u mal-professjonisti kkonċernati.
Diżabilità – Il-kelma “Diżabilità” f’dawn l-istandards tirreferi għal dak li hu elenkat f’Artiklu 1 talKonvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita`. Persuni b’diżabilita`
jinkludu dawk li għandhom nuqqasijiet fiżiċi, mentali, intelletwali jew sensorjali fit-tul, li meta
jirrelataw ma’ ostakoli varji jistgħu jtellfuhom milli jipparteċipaw b’mod sħiħ u effettiv fis- soċjeta`
fuq bażi ugwali bħall-oħrajn.
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Drittijiet ċivili – Drittijiet mogħtija lilek mil-liġijiet tal-pajjiż.
Dipartiment Standards fil-Ħarsien Soċjali (DSĦS) – Dan id-Dipartiment huwa r-regolatur fil-qasam
tas-servizzi soċjali u b’hekk huwa responsabbli li jistabbilixxi Standards għas-servizzi soċjali u jara li
dawn qed jiġu segwiti mill-entitajiet li jipprovdu servizzi soċjali. L-għan aħħari tad-DSĦS huwa li
jassigura li dawk li jużaw is-servizzi soċjali għandhom jinqdew mis-servizz li qegħdin jingħataw. Dan
jinkludi li jkollhom kwalità ta’ ħajja tajba filwaqt li jeżerċitaw id- drittijiet stabbiliti fil- Konvenzjoni
tan- Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità waqt li jkunu qed jużaw is-servizzi.
Kumitat konsultattiv – Kumitat fejn jiġu diskussi primarjament il-fehmiet u l-opinjonijiet ta’ persuni
b’diżabilita’. Il-kumitat għandu rwol attiv f’dak li għandu x’jaqsam ma’ ħolqien ta’ opportunitajiet u
attivitajiet li jikkontribwixxu għal-iżvilupp ħolistiku tal-persuna b’diżabilita’. L-istess kumitat,
għalhekk, jassigura li l-fehmiet u l-għażliet tar-residenti jiġu ikkunsidrati, diskussi u fejn hu possibli
implimentati. Il-kumitat jista’ ukoll ikun il-punt ta’ referenza meta residenti ikollhom xi tħassib jew
ilmenti li jkunu iridu jwasslu.
Kustodju – Persuna li titkellem f’ismek, tieħu ħsieb l-affarijiet tiegħek jew tieħu d-deċiżjonijiet
f’ismek fejn inti ma tistax tagħmel dan. Dan isir b’mod regolat skont il-Liġi dwar il-Kustodja (Kapitlu
24 ta’ 2012).
Membru tat-tim tal-kura primarja – It-tabib u professjonisti oħrajn fil-qasam tas-saħħa li jipprovdu lkura tas-saħħa fil-komunità.
Health episode – Kwalunkwe tibdil fis-saħħa tiegħek jew inċident li jinvolvi saħħtek, inkluż
ċirkustanzi li mhux neċessarjament ikunu jinvolvu tabib b’mod urġenti.
Karta ta’ trattament – Il-karta tat-trattament tar-residenti hija dokument li tiggwida u żżomm
rendikont tal-amministrazzjoni tal-mediċina fis-servizz abbażi tal-preskrizzjoni tat-tabib/speċjalista.
Din tintuża wkoll meta l-istaff jagħti tagħrif dwar il-kundizzjoni tar-resident u l-mediċina li qed jieħu
għaliha, kif għandu jieħu l-mediċina, x’side effects jista’ jkollu u f’liema każijiet għandu jirreferi lura
għand it-tabib. Il-karta tat-trattament tinkludi dettalji dwar jekk ir-resident ħax il-mediċina jew le, u lkawża ta’ dan, u tinkludi l-firem tal-persuna responsabbli mill-preparazzjoni u l-amministrazzjoni talmediċina.
Persuna responsabbli mis-sapport tiegħek – Ġeneralment, il-persuna responsabbli għall-proċess ta’
sapport tkun il-field social worker li tkun responsabbli għall-każijiet tar-residenti. Huwa fid-dmir ta’
din il-persuna li taċċerta ruħha li jiġi rrispettat iż-żmien li fih għandhom isiru xi interventi jew
xogħolijiet u li x-xogħol li jingħata jiġi mwettaq. Din il-persuna hi responsabbli biex taċċerta ruħha li
kull ħaddiem involut, flimkien mar-resident u persuni oħra li r-resident jixtieq li jkunu involuti,
jaħdmu attivament biex jilħqu ċertu għanijiet partikolari u li jwettqu l-interventi li hemm fil-pjan
personali ta’ sapport. Ġewwa postijiet fejn hemm residential social worker, ix-xogħlijiet li
normalment isiru, għandhom jiġu mqassma bejn il-field social woker u r-residential social worker,
ladarba din il-persuna jkollha aktar possibiltajiet biex iżżomm kuntatt man-nies kollha involuti. Huwa
importanti li l-field u r-residential social workers iżommu kuntatt regolari u frekwenti bejniethom.
Pjan personali ta’ sapport – Pjan li jispeċifika kif il-bżonnijiet tiegħek ser jintlaħqu minn jew blgħajnuna tas-servizz residenzjali. Dan jiġi maħluq abbażi tal-assessjar ħolistiku tal-persuna u jiġi
żviluppat u implimentat waqt li l-persuna tkun qed tgħix fis-servizz residenzjali. Kull pjan personali ta’
sapport huwa differenti. Il-pjan (kemm l-aġġornamenti oriġinali kif ukoll dawk sussegwenti) jiġi
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miftiehem bejn min juża s-servizz (u/jew ir-rappreżentant tiegħu/tagħha) u min qiegħed jagħti sservizz. Il-pjan personali ta’ sapport jiddefinixxi l-istatus tar-resident, jistabilixxi l-oġġettivi u kif dawn
jitkejlu, kif ukoll jiċċara r-riżorsi meħtieġa mir-resident matul il-proċess tal-kura u s-sapport. Dan isir
biex jiġi żgurat li l-għanijiet ta’ min juża s-servizz jiġu milħuqa.
Pjan ta’ Tranżizzjoni – Pjan li jiġi mfassal u diskuss meta tiddeċiedi li tibda tuża s-servizz jew meta
tiddeċiedi li tiċċaqlaq mis-servizz minħabba raġunijiet li jistgħu ikunu varji. F’dan il- pjan jiġi stipulat
iż-żmien tat-tranżizzjoni li jiġi determinat skont l-bżonnijiet tiegħek filwaqt li jkun assigurat li ċċaqlieq ma jkunx ta' detriment għalik. Int tiġi involut fl-iżvilupp ta’ dan il- pjan billi tipparteċipa
f'diskussjonijiet, tieħu deċiżżjonijiet (sa fejn hu possibli u legalment permissibbli) u tingħata
informazzjoni neċessarja waqt il-proċess tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-istess pjan. Dan isir bi
qbil bejnek, l-amministrazzjoni tas-servizz u oħrajn li inti tixtieq tinvolvi.
Politiki u proċeduri - Dokumenti maħruġa mill-aġenzija jew mis-servizz residenzjali li jirregolaw kif
dan għandu jimxi.
Rapport dwar l-ispezzjoni – Ir-rapport, ibbażat fuq l-ispezzjoni, li joħrog id-DSĦS. Dan jevalwa lkwalità tas-servizz u l-konformità mal-istandards ippubblikati f’dan id-dokument.
Rappreżentant – Rappreżentant, jew grupp formali ta’ rappreżentazzjoni, li huwa indipendenti minn
kull aspett tas-servizz jew minn kull entita’ involuta fl-għoti tas-servizz, li jaħdem f’isem il-persuna li
qed tuża s-servizz jew fl-interess tiegħu/tagħha. Ir-rappreżentant iwettaq dan ix-xogħol wara li jkun
ġie formalment maħtur biex jagħmel dan mill-individwu li f’ismu r-rappreżentant jaġixxi jew (jekk
min qed jigi rrappreżentat mhux f’pożizzjoni li jagħmel dan) kif stipulat mil-liġi. Ir-rappreżentant
jista’ jipprovdi assistenza jekk il-persuna ma tkunx tista’ tirrappreżenta lilu/lilha nnifisha.
Servizz residenzjali – Akkomodazzjoni li tipprovdi programmi personali ta’ sapport għal persuni
b’diżabilità. Is-sevizz huwa ppersonalizzat skont l-abbiltajiet, il- preferenzi u l- bżonnijiet tal-persuna.
Dan huwa ddisinjat biex jilħaq il- bżonnijiet ta’ persuni b’diżabilita` li jkunu stabbiliti fl-assessjar
ħolistiku, u li jistgħu jinkludu l- kura personali, sapport, superviżjoni u l- iżvilupp tal- potenzjal. B’hekk
is- servizz jgħin lill- persuni b’diżabilita` jipparteċipaw fil- komunita’.
Trażżin – Kontroll sabiex persuna ma titħallhiex tweġġa’ lilha nnifisha jew lil ħaddieħor billi jintużaw:





mezzi fiżiċi (billi wieħed ipoġġi jdejh jew iwissi li jpoġġi jdejh fuq l-individwu sabiex iwaqqfu
milli jkompli jwettaq azzjoni partikolari);
mezzi tekniċi (ngħidu aħna, li wieħed igeżwer lil xi ħadd fi sleeping bag jew jorbtu ma' siġġu);
mezzi ambjentali (ngħidu aħna, li wieħed juża l-ilqugħ ta’ fuq iż-żewġt iġnub tas-sodda biex
ma jħallix lil dak li jkun joħroġ mis-sodda jew seklużjoni taħt superviżjoni); jew
mediċini (l-użu ta’ sedattivi jew kalmanti biex tingħata kura sintomatika f’każ ta’ nuqqas ta’
kalma jew aġitazzjoni).
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L-Ewwel Taqsima tal-Istandards – Qabel ma tidħol tgħix fis- Servizz
Residenzjali
L-Istandards f’din it-taqsima jkopru dawk l-aspetti li s-servizz ikun diġà qed joffri minn qabel tibda
tużah. Dawn se jgħinuk tkun taf x’tista’ tistenna mis-servizz li qed jiġi offrut, x’informazzjoni għandek
tirċievi u x’għajnuna għandek tirċievi biex tiddeċiedi dwar jekk għandekx tidħol tgħix fis-servizz
residenzjali. Sabiex tkun tista’ tieħu din id-deċiżjoni, inti tista’ titlob verifika li s-servizz jitmexxa skont
il-liġi, li l-ħaddiema huma kwalifikati f’xogħolhom u li s-servizz residenzjali għandu sistemi li
jiggarantixxu li inti ser tkun tista’ tgħix ħajtek kif tixtieq, filwaqt li tirċievi s-sapport li għandek bżonn.

Standard 1: Informa ruħek u ddeċiedi
Meta tkun qed taħseb biex tuża s-servizz residenzjali b’mod ippjanat, għandek id-dritt għallinformazzjoni kollha li għandek bżonn biex tkun tista’ tiddeċiedi jekk tagħmilx użu mis-servizz jew le.
Għandek id-dritt iżżur il-post fejn jingħata s-servizz residenzjali qabel ma tmur tgħix fih, waqt li
tiltaqa’ mal-istaff, l-amministrazzjoni, u xi persuni li jgħixu fl-istess servizz residenzjali. Dakinhar, inti
tista’ tieħu miegħek sa żewġ persuni li tafda.
1. Tingħata l-opportunità li żżur is-servizz residenzjali b’mod pjanat minn tal-inqas darba. Din iżżjara tista’ tgħinek biex inti tiddeċiedi dwar jekk għandekx tibda tuża s-servizz. Int tista tiehu
sa massimu ta’ żewġ persuni tal-fiduċja tiegħek sabiex tingħatalek l-għajnuna biex tiddeċiedi
tibdiex tagħmel użu mis-servizz jew le.
2. Tingħata informazzjoni valida dwar il-vantaġġi, żvantaġġi u l-isfidi li jista’ jkollu servizz
residenzjali. Il-bżonnijiet tal-persuni li jieħdu ħsiebek jiġu kkunsidrati wkoll.
3. Tingħata dokument li jfissirlek b’mod ċar is-servizz li se jiġi offrut lilek. Kollox jinsab miktub
b’Malti u b’Ingliż sempliċi, b’lingwaġġ u b’għamla li huma addattati għalik (pereżempju audio
CD).
Dan
jinkludi:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

l-istqarrija tal-Għan, l-Oġġettivi u l-valuri li fuqhom jitmexxa s-Servizz
ir-regoli tas-servizz residenzjali u l- konsegwenzi ta’ mġieba li mhix aċċettabbli
(mġieba li hija parti mid-diżabilita’ tiegħek ma tiġix meqjusa bħala ‘mhix aċċettabbli’
sakemm mhix ta’ periklu għalik jew għal ħaddieħor);
l-istqarrija bid-drittijiet u r-responsabbiltajiet tiegħek;
il- kuntratt tas-servizz li jirregola l-aċċess tiegħek għas-servizz, il-parteċipazzjoni fih u
t-terminazzjoni minnu
il-fuljett dwar is-servizz residenzjali
l-informazzjoni
dwar
il-miżata
bażika,
inkluż:
a. din x’ser tkun qed tkopri;
b. servizzi oħra li jistgħu jingħataw bi ħlas addizzjonali (dan il-ħlas hu
speċifikat);
c. meta u kif għandu jsir il-ħlas
d. jekk hemm ċirkustanzi li fihom jingħataw il-flus lura
e. il-ħlas għall-perijodu ta’ tranżizzjoni; l-arranġamenti li għandhom bżonn isiru
jekk fondi privati tiegħek jispiċċaw/ma jservux;
f. li tkun mgħarraf mill-inqas xahrejn bil-quddiem b’xi żieda jew varjażżjoni filmiżata jew ħlasijiet pagabbli, jew b’xi bdil fil-metodu ta’ kif tħallas jew għal
min
hu
dovut.
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vii.

viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

xv.

xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.

xxvii.
xxviii.

informazzjoni dwar jekk hemmx annimali fis- servizz u jekk jistgħux jinżammu
annimali domestiċi u t-tip ta’ annimali li jistgħu jinżammu (huwa dejjem permissibbli
li tihu guide dog), kif ukoll ir-responsabbilitajiet tal-persuna rigward fejn ser jgħix lannimal u l-kura tiegħu;
il-lokalità li fiha hemm id-dar, l-ambjent ta’ madwar id-dar, l-istruttura fiżika u ddisinn tad-dar;
bżonnijiet jew interessi speċifiċi li jindirizza s-servizz residenzjali;
it-tip ta’ akkomodazzjoni;
deskrizzjoni preċiża tal-kmamar tas-sodda u l-ispazji komuni;
li f’kull kamra hemm post/spazju li jissakkar li l-persuna tista’ ssejjaħ tagħha;
l-akbar numru ta’ persuni li jistgħu jgħixu fis-servizz residenzjali fl-istess ħin;
servizzi residenzjali eżistenti ser jaddattaw ruħhom għall-istandard t’hawn fuq sassena 2020. Sadattant, servizzi residenzjali eżistenti jtuk informazzjoni dwar in-numru
ta’ persuni li jgħixu fl-istess kamra, kif u jekk persuna tistax tagħżel kamra waħedha
jew le. Madanakollu l-kmamar m’għandhomx jakkomodaw aktar minn żewġ persuni
sakemm il-persuni ma jitolbux mod ieħor. Min jipprovdi s-servizz ser jikkunsidra lbżonnijiet u l-preferenzi fiżiċi, soċjali u kulturali tiegħek meta jkun qed jieħu
deċiżjonijiet dwar min ser jaqsam il-kamra tas-sodda miegħek, u jassigura li inti u lpersuna li ser taqsam kamra miegħek tkunu għamiltu għażla pożittiva li tgħixu flistess kamra.
inti għandek dritt tagħżel jekk toqgħodx f’kamra waħdek jew le. Servizzi residenzjali
li japplikaw mal-MEPA mis-sena 2015 joffrulek kamra għalik biss, però ser ikollhom
ukoll kmamar doppji sabiex inti tista’ tagħżel li tgħix fl-istess kamra ma’ ħaddieħor;
l-istruttura tal-istaff li jaħdem fis-servizz;
x’taħriġ għandu l-istaff biex jassigura li s-servizz jingħata kif imwiegħed u biex
jassiguraw s-sigurtà tal-persuni li jgħixu fis-servizz residenzjali.
polza tal-assigurazzjoni tas-servizz residenzjali;
is-servizzi kollha offruti mis-servizz residenzjali u l-frekwenza tagħhom;
l-attivitajiet li persuna tkun tista’ tipparteċipa fihom;
arranġamenti mas-servizzi tas-saħħa jew tal-ħidma soċjali;
għażliet dwar l-użu u sigurtà ta’ oġġetti personali;
restrizzjonijiet dwar tipjip jew abbuż ta’ xorb jew użu ta’ droga, u politiki u proċeduri
dwar abbuż;
il-politiki u l-proċeduri dwar x’ser tagħmel l-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali
biex tnaqqas ir-riskji ta’ saħħa u sigurtà għalik u għal dawk ta’ madwarek;
kif inċidenti jiġu rrekordjati u rrappurtati;
il-mod kif tressaq ilment lil min qed jipprovdilek is-servizz, lid-Dipartiment għallIstandards fil-Ħarsien Soċjali u l-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità, jew
entita` oħra relevanti kif ukoll x’se jiġri mill-ilment tiegħek;
stqarrija li ser tingħatalek kopja tal-aħħar rapport tad-DSĦS jekk issaqqsi għalih;
arranġamenti negozjati mad-Dipartiment għall-Istandards fil-Ħarsien Soċjali dwar
x’ser jiġri minnek u t-tagħrif miġbur dwarek f’każ li jingħalaq is-servizz residenzjali
jew
jinbidel
il-proprjetarju.

4. L-informazzjoni li tingħatalek hija kompluta u mhux ikkundizzjonata.
5. Inti, qrabatek, l-persuni li jieħdu ħsiebek u r-rappreżentant tiegħek tistgħu tiddiskutu marresidenti, l-amministrazzjoni u l-istaff, biex, qabel ma tagħmel l-għażla tiegħek, tkun tista’
tevalwa jekk inti tixtieqx tgħix f’din id-dar.
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6. Tingħata pariri siewja kif ukoll appoġġ li jassiguraw li l-informazzjoni li tingħata lilek tirrifletti
s-sitwazzjoni u l-bżonnijiet, xewqat u aspirazzjonijiet tiegħek.
7. L-amministrazzjoni tapprezza l-fatt li dawk il-persuni li bil-liġi jagħtuk sapport u oħrajn li inti
tixtieq tinvolvi ukoll għandhom bżonn informazzjoni, pariri u appoġġ, u li dawn jingħataw
meta u fejn meħtieġ.
8. Meta tiddeċiedi li għandek tibda tgħix fis-servizz residenzjali, jiġi diskuss il-pjan ta’
transizzjoni, li fuqu irid ikun hemm qbil bejnek, qrabatek jew il-persuni li jieħdu ħsiebek jew
ir-rappreżentant legali tiegħek, persuni li jgħixu fis-servizz residenzjali u l-amministrazzjoni
tas-servizz residenzjali. Iż-żmien ta’ transizzjoni għandu jkun addattat għall-esiġenzi tiegħek
u jkun stipulat fil-pjan tat-tranżizzjoni.
9. Inti tingħata perijodu ta’ prova sa massimu ta’ sitt xhur sabiex inti u l- amministrazzjoni tasservizz residenzjali taċċertaw ruħkom li s-servizz residenzjali jista’ jilħaq il-bżonnijiet u lpreferenzi tiegħek.
10. L-arranġamenti finanzjarji fit-tul ma jiġux attwati qabel ma inti tidħol tgħix fis-servizz
residenzjali b’mod permanenti.
11. F’każ li l-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali għadha mhix tilqa’ residenti, inti tista’ ssir
taf il-persuni li jistgħu jkunu ħa jgħixu miegħek fis-servizz residenzjali, u flimkien taqblu dwar
kif għandkom tqassmu s-servizz residenzjali tagħkom sakemm hu possibbli. Is-servizz
residenzjali jrid kkun addattata għal persuni b’diżabilità li għandhom bżonnijiet li jinbidlu.

Standard 2: Il- pjan personali ta’ sapport
Int għandek tkun kunfidenti qabel tmur tgħix fis-servizz residenzjali għall-fatt li l-istess servizz se jkun
ta’ sapport għalik filwaqt li jwieġeb għall-ħtiġijiet u l-preferenzi personali tiegħek. L-istaff kompetenti
se jiżviluppa flimkien miegħek pjan personali ta’ sapport li fih jiġu elenkati l-bżonnijiet u l-preferenzi
tiegħek kif ukoll kif dawn ser jiġu milħuqa b’mod li jkun aċċettabli għalik. Dan jiġi rrevedut skont ilhtieġa biex il-bżonnijiet tiegħek ikunu milħuqa dejjem.
1. Int għandek pjan personali ta’ sapport li jirrifletti l-ħtiġijiet tiegħek.
2. Il-pjan personali ta’ sapport jitfassal fuq assessjar ħolistiku tiegħek, inkluż li jiġi identifikat illivell ta’ indipendenza tiegħek f’attivitajiet varji. Dan jsir minn tim multidixxiplinarju, blinvolviment tiegħek u ta’ persuni oħra li inti tixtieq tinvolvi.
3. Waqt il-perjodu ta’ tranżizzjoni, jiġi miftiehem pjan personali ta’ sapport li jirrifletti t-tamiet,
l-għażliet, il-ħtiġijiet u responsabbiltajiet tiegħek. L- għan tal- pjan personali huwa biex lgħajnuna li tirċievi tgħinek iżżomm il- livell tal- ghixien tiegħek u fejn possibbli tinkoraggixxi u
ittejjeb l-indipendenza u l-abbiltajiet tiegħek. Min jipprovdilek is-servizz, flimkien miegħek,
juża dan l-istess pjan biex jgħinek tiddeċiedi jekk is-servizz jistax jilħaq il-ħtiġijiet tiegħek.
4. Il-persuni involuti fit-tfassil tal-pjan personali ta’ sapport tiegħek, l-amministrazzjoni u l-istaff
tad-dar ser jispjegawlek jekk ikun hemm xi ħaġa li int ma tistax tieħu sehem attiv fiha u
jiddiskuti miegħek ir-raġunijiet għal dan kif ukoll jiddiskuti miegħek alternattivi addattati
għalik. Dan isir regolarment.
5. Tingħata kopja tal-pjan personali ta’ sapport tiegħek. Il-pjan personali ta’ sapport jiġi spjegat
lilek verbalment jew f’format ieħor li tifhmu. Jekk trid, ir-rappreżentant tiegħek ikun involut
f’dan il-proċess.
6. Inti, jew ir-rappreżentant tiegħek , tkun tista’ tiddiskuti b’mod regolari mal-persuna
responsabbli mis-sapport tiegħek il-progress li qed isir skont il-pjan personali ta’ sapport
tiegħek.
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7. Il-pjan personali ta’ sapport tiegħek jiġi rivedut meta mixtieq minnek jew jekk il-bżonnijiet
tiegħek jinbidlu.
F’każ li l-bżonnijiet tiegħek jinbidlu int għandek tinforma lillamministrazzjoni.
8. Inti u/jew ir-rappreżentant tiegħek (bil-permess tiegħek) għandkom id-dritt li tiltaqgħu ma’
membru tal-istaff kompetenti biex tiddiskutu l-bżonnijiet tiegħek qabel ma’ tagħti l-kunsens
tiegħek għal xi servizz partikolari. Jekk hemm bżonn, bil-permess tiegħek l-informazzjoni
dwarek irrelatata ma’ dan is-servizz partikolari ssir aċċessibli għal min qed jipprovdi l-istess
servizz biex tgħinu jiddeċiedi jistax jindirizza l-bżonnijiet tiegħek. Kwalunkwe informazzjoni li
tingħatalek għandha tasallek b’mod sħiħ.
9. Il-pjan personali ta’ sapport jinkludi informazzjoni u deċiżjonijiet maqbula bejn il- partijiet
involuti
dwar:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

kif is-servizz residenzjali ser jgħinek tikkomunika bil-mod li l-aktar tħossok komdu;
l- għazliet li tista’ tagħmel jew li jisiru f’ismek skond il-pożizzjoni legali tiegħek;
Il-pjan personali ta’ sapport tiegħek jiġi rrivedut minn tal- inqas darba fis- sena, jew
meta l-bżonnijiet tiegħek jinbidlu;
id-dettalji personali tiegħek inkluż x’tippreferi li tissejjaħ;
appoġġ biex tilħaq l-aspirazzjonijiet ta’ ħajtek;
il-bżonnijiet u x-xewqat tiegħek, u s-sapport li għandek bżonn biex dawn jiġu
indirizzati li jinkludu apparat, modifikazzjonijiet, kif ukoll servizzi oħra, inkluż:
a. il-bżonnijiet għall-kura personali tiegħek;
b. isservizzi
ta’
saħħa
li

għandek

bżonn

fosthom:

1. il-ħtiġijiet individwali ta’ saħħtek, u kif dawn ser jiġu milħuqa (fejn
meħtieġ, dawn għandhom jitqiesu fid-dawl tal-ambjent etniku u
kulturali tiegħek);
2. l-immaniġġjar u s-superviżjoni tal-mediċini, supplimenti jew
medikazzjoni kif ukoll proċeduri mediċi oħra, inkluż l-arranġamenti
tiegħek biex tieħu xi forma ta’ medikazzjoni fosthom sapport minn
persuni kompetenti biex jamminnistraw il-mediċina u l-ħtieġa li lprofessjonisti f’dan il-qasam jiġu infurmati jew involuti f’dan irrigward;
3. x’tip
ta’
mediċina
ma
taqbilx
miegħek;
c. is-servizz ta’ ħaddiem soċjali (social worker);
d. is- servizzi edukattivi u ta’ taħriġ li jgħinuk tiżviluppa l-potenzjal tiegħek
u/jew preparazzjoni għad-dinja tax-xogħol, fejn addattat;
e. liema servizzi barra mis-servizz residenzjali ser tagħmel użu minnhom bħala
parti mill-programm ta’ sapport tiegħek u kif is-servizz residenzjali ser
jgħinek
taċċessahom;
vii.
viii.
ix.

il-preferenzi tiegħek personali f’dak li għandu x’jaqsam mal-ikel u x-xorb, kif ukoll xi
ħtiġijiet speċjali ta’ dieta, inkluż allerġiji fejn applikabbli;
il-preferenzi rigward passatempi, attivitajiet soċjali, ta’ divertiment, kulturali u
spiritwali tiegħek;
relazzjonijiet ma’ tal- familja u ma’ oħrajn inkluż relazzjonijiet sesswali;
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x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

x’inhuma l-arranġamenti li jridu jsiru sabiex jiġu rreveduti s-servizzi pprovduti lilek u
kif inti tista’ tikkontribwixxi għal dan;
il-professjonisti tal-fiduċja tiegħek u d-dettalji dwar kif dawn jistgħu jiġu kkuntattjati;
min għandu jkun involut fir-reviżjonijiet tal-pjan personali ta’ sapport tiegħek, inkluż
il-persuna/i jew entità tal-għażla tiegħek;
dettalji, inkluż kuntatti, ta’ persuna ta’ fiduċja tiegħek li għandha tiġi kkuntattjata
f’każ ta’ bżonn;
xi miżuri li l-istaff jista’ jkollu juża għas-sigurtà tiegħek stess jew għas-sigurtà talpersuni ta’ madwarek.

Standard 3: Id-Drittijiet Legali Tiegħek
Għandek informazzjoni sħiħa dwar il-pożizzjoni legali tiegħek fejn jidħlu d-drittijiet tiegħek biex tkun
tista’ tgħix f’dar. Inti u l-fornitur tas-servizz tidħlu f’kuntratt li jispeċifika li s-servizz li ser tingħata ser
jaqdi l-bżonnijiet tiegħek. Inti għandek tiżgura li s-servizz residenzjali għandu politiki u proċeduri bilmiktub u li jitmexxa b’konformità mal-liġi.
1. Ladarba tiddeċiedi li tidħol f’servizz residenzjali, tiġi involut fl-iżvilupp ta’ kuntratt li jispjega
is-servizz li ser jiġi mogħti lilek bil-miktub. Dan il-kuntratt jinkludi wkoll il-kundizzjonijiet tasservizz
fosthom:
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.

vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

xiv.
xv.
xvi.

il-għan u l-filosofija tas-servizz li jiggarantixxu l-prinċipji tal-Konvenzjoni tanNazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità;
id-drittijiet legali tiegħek li tuża s-servizz;
arranġamenti għall-ħlas tas-servizzi;
il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data, inkluż kif ser tiġi użata l-informazzjoni
dwarek u x’jiġri mill-informazzjoni dwarek wara li tieqaf tuża s-servizz jew is-servizz
jagħlaq;
modi li bihom jista’ jinbidel jew jintemm il-kuntratt;
stqarrija li fiha li min jipprovdi s-servizz residenzjali ser jaċċerta li aspetti tas-servizz li
huma mogħtija minn entitajiet oħra ser ikunu koperti b’kuntratt li jispeċifika li sservizz huwa tajjeb u konformi mal-ħtigijiet ta’ dawn l-istandards;
spot checks/monitoring u x’jigri wara li jsiru dawn;
x’jiġri f’każ lid-dar tingħalaq temporanjament;
id-dritt tiegħek li tieqaf tuża s-servizz residenzjali u l-kundizzjonijiet marbutin ma’
dan inkluż kemm trid tavża qabel;
stqarrija li int għandek dritt tieħu brejk qasir barra mis-servizz residenzjali
f’akkomodazzjoni ppreferita tiegħek u x’inhuma r-regolamenti dwar dan;
stqarrija li int għandek dritt taċċessa servizzi oħra tal-għażla tiegħek pprovduti minn
entitajiet/individwi oħrajn;
responsabbiltajiet lejn ir-residenti l-oħrajn u l-istaff;
kif is-servizz ser jilħaq il-ħtiġijiet tiegħek inkluż referenza għall-pjan personali ta’
sapport u li dan ser jiġi implimentat minn jew bl-għajnuna tal-amministrazzjoni u listaff tas-servizz;
dettalji tal-kamra tas-sodda li ser tokkupa, u l-kamra tal-banju u tojlits li ser tkun
tista’ tuża;
inventarju tal-oġġetti personali li inti ser iġġib miegħek fis-servizz residenzjali - dan
jiġi rivedut skont il-bżonn;
min hu responsabbli għal ħsara li ssir lid-dar jew l-oġġetti ta’ ġo fiha;
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xvii.
xviii.

xix.

x’jiġri u min jagħti l-kunsens f’każijiet ta’ emerġenza;
dettalji, inkluż kuntatti, ta’ persuna fi ħdan l-istruttura tas-servizz residenzjali, ilKummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità u d-Dipartiment għall-iStandards filĦarsien Soċjali u persuna/entità ta’ fiduċja tiegħek li int tista’ tikkuntattja jekk tixtieq
tressaq tħassib jew xi ilment dwar is-servizz.
il-firem ta’ kull min huwa involut fil-kuntratt, id-data ta’ meta sar il-kuntatt, id-data
minn meta ser tibda tirċievi s-servizz u għal liema perijodu ser jingħatalek dan isservizz
residenzjali.

2. L-istaff jinfurmak dwar il-possibilita’ li tinħareġ polza tal-assigurazzjoni fuq l-oġġetti personali
tiegħek u tista’ tiddeċiedi li tagħmel dan.
3. Il-ftehim ikun stabbilit qabel int tibda’ tgħix fis-servizz residenzjali u jekk dan mhux possibbli,
ikun stabbilit fl-ewwel ħamest ijiem minn meta tibda tuża s-servizz.
4. Tingħata kopja tal-kuntratt u tal-Politiki u l-Proċeduri tas-servizz residenzjali.
5. Għandek dritt ikollok konferma li s-servizz residenzjali jikkonforma mal-liġijiet pertinenti u llinji gwida li għandhom x’jaqsmu man-nar, sanità tal-ikel jekk applikabbli, proċeduri ta’ saħħa
u sigurtà, u l-immaniġġjar tar-riskju.

Standard 4: Addattamenti tal-amministrazzjoni u l-istaff
Tingħata għajnuna u ħarsien ta’ kwalità tajba. Dawn jingħataw mill-amministrazzjoni u l-istaff li ttaħriġ u l-kompetenzi professjonali tagħhom jippermettulhom li jissodisfaw il-ħtiġijiet tiegħek. Isservizz jopera skont il-ħtiġijiet legali kollha applikabbli u skont il-linji gwida dwar l-aħjar prattika.
1. Is-servizzi huma provduti skont l-istqarrija tal-għan tas-servizz kif approvata mid- DSĦS fiżżmien tar-reġistrazzjoni. L-istqarrija tal-għan tas-servizz tibqa tiġi riveduta.
2. Is-servizz residenzja li għandu diversi politiki u proċeduri li jkopru l-operat kollu tas-servizz ,
il- ħtiġijiet legali u l-linji gwida dwar l-aħjar prattika, inkluż (imma mhux limitat biss) dwar:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

l-istaff u l-voluntiera, inkluż it-taħriġ u s-superviżjoni tagħhom;
l-amministrazzjoni tal-mediċini;
is-saħħa u s-sigurtà;
l- evalwazzjoniu l-immaniġjar tar-riskju;
l-ugwaljanza;2
abbuż, il-fastidju sesswali jew ta’ natura oħra;
Spot checks/monitoraġġ u x’jiġri wara li jsiru dawn;
whistle-blowing;
L-involviment ta’ residenti li jużaw is- servizz;
rekords xierqa ta’ dak kollu li jseħħ, inkluż ta’ inċidenti, aċċidenti, tqassim ta’
mediċini u lmenti – din tinkludi l-verżjoni tar- residenti u tal- istaff involut;
viżitaturi.

3. Is-servizz għandu mekkaniżmu li bih inti jkollok kuntatt mal-amministrazzjoni tas-servizz
residenzjali minn tal-inqas darba kull sitt xhur.
4. Is-servizz għandu struttura amministrattiva definita li tidentifika b’mod ċar rwoli speċifiċi u rresponsabbilitajiet rispettivi.

2

Skont l-Att 456 tal- Liġijiet ta’ Malta
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5. Taf li l-amministrazzjoni, l-istaff u l-voluntiera li jaħdmu fis-servizz residenzjali ngħataw limpjieg
u
ntgħażlu
wara
proċess
sħiħ
li
jinkludi:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Il-verifika tal- identita`
il-verifika tal-kwalifiki;
il-ġbir u l-awtentifikazzjoni tar-referenzi;
il-verifika tal-kondotta; u
reġistrazzjoni ma’ reġistri professjonali u għaqdiet professjonali fejn applikabbli.

6. L-għajnuna li tirċievi tinkoraġġixxi u ttejjeb l-indipendenza tiegħek.
7. Il-membri tal-istaff u l- voluntiera iwettqu xogħolhom skont id-deskrizzjoni tax-xogħol
tagħhom.
8. L-istaff iwettaq xogħolu skont il-Kodiċi tal-Etika u l-Prattika tal-professjoni u l- Kodiċi talEtika mħarsa mis-servizz.
9. L-Istaff huwa mħarreġ skont il-liġijiet tal-professjoni tiegħu/tagħha u skont ir- rekwiżiti tallivell tal-MQF u l-istandards tax-Xogħol maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali għal
Edukazzjoni Għolja.
10. L-istaff jaf kif iwettaq fil-prattika il-politiki u l-proċeduri kollha. Jingħata taħriġ b’mod
regolari sabiex dan l-għarfien jirrevedih u jiżgura li dan huwa tagħrif aġġornat.
11. L-istaff li qed joffrilek l-għajnuna għandu għarfien u ħiliet li kiseb mit-taħrig tiegħu u waqt li
ħadem ma' nies bi bżonnijiet li jixbħu lil tiegħek mingħajr ma jagħmlu ħsara lil saħħtek u
saħħithom. Staff ġdid jingħata l-għajnuna sabiex jikseb din l-esperjenza bħala parti minn
programm ippjanat ta’ taħriġ.
12. L-istaff li jaħdem direttament miegħek għandu ċertifikat validu tal-Ewwel Għajnuna3.
13. L-istaff iwettaq xogħolu b’mod li jirrispetta d-drittijiet, l-awtonomija u d-dinjita` tiegħek,
mingħajr indħil bla bżonn fil-ħajja tiegħek.
14. L-istaff jaħdem flimkien f’tim sabiex jagħtik is-sapport li teħtieġ.
15. I-servizz għandu sistema li biha l-istaff jinghata superviżżjoni u jiġi segwit f’xogħolu. Lamministrazzjoni u l-istaff li jagħmel is-superviżjoni huma mħarrġa fis-superviżjoni u
performance appraisal. L-istaff jimplimenta sessjonijiet individwali u formali ta’ superviżjoni
skont il-proċeduri tas-servizz residenzjali u mhux inqas minn kull tlett xhur. L-istaff li jagħmel
superviżjoni jirraporta kwalunkwe` kwistjonijiet serji u/jew rikorrenti li jseħħu waqt issuperviżjoni lill-amministrazzjoni. L-istaff ikollu evalwazzjoni annwali mal-amministrazzjoni
sabiex jiġi evalwat il-mod ta’ kif qed iwettaq xogħolu fid-dawl tad-deskrizzjoni tax-xogħol
tiegħu filwaqt li jsir ftehim dwar pjanijiet għal żvilupp personali.
16. Is-servizz għandu jkollu strateġija dwar l-iżvilupp tal-istaff u pjan annwali ta’ taħrig għallistaff kollu li huwa effettiv. Fejn is-servizz jimpjega persuni li jaħdmu direttament miegħek li
m’għandhomx kwalifiki fil-qasam tal-ħarsien, dan il-pjan jiffoka fuq l-akkwist tal-kwalifiki
neċessarji.
17. Is-servizz għandu mekkaniżmi effettivi għall-ħarsien u l-monitoraġġ tal-kwalita` tas-servizz, li
huwa bbażat fuq il-ġabra tal-opinjonijiet tal-residenti, ir-rappreżentanti u l-familjari tagħhom
li jkejlu b’kemm is-servizz qed iwettaq l-għanjiet u l-oġġettivi tiegħu u l-istqarrija tal-għan
tas-servizz residenzjali. Dawn il-mekkaniżmi ser ikunu rrekordjati b’mod xieraq.
18. Inti tingħata sapport minn numru ta’ staff biżżejjed li jgħinuk fl-attivitajiet li inti qbilt
magħhom mingħajr ma jkun hemm riskji mhux raġonevoli għalik u għall-oħrajn.

3

Ċertifikat tal- Ewwel Għajnuna huwa validu għal tlett snin
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19. L-għadd ta’ staff mħarreġ u bil-ħiliet neċessarji, se ikun dejjem biżżejjed sabiex tingħata lgħajnuna u l-ħarsien li teħtieġ. Irid ikun hemm qbil bejn id-DSĦS u l-amministrazzjoni dwar
in-numru ta’ membri tal-istaff li jkun hemm fis-servizz.
20. L-istaff juża metodi li jirriflettu għarfien aġġornat u linji gwida tal-aħjar prattika u li lamministrazzjoni tipprova ttejjeb il-prattika l-ħin kollu. Dan jinkludi billi taġixxi fuq ilkummenti (feedback) li tirċievi minn persuni li jużaw is-servizz u stakeholders fil-komunita`
(per eżempju t-tabib, podologu u persuni li jaħdmu m’għaqdiet voluntarji).
21. L-istaff għandu appoġġ ukoll permezz tal-kundizzjonijiet ta’ xogħol. L-istaff għandu aċċess
għar-riżorsi li għandu bżonn biex ikun jista` jaqdi d-dmirijiet tiegħu kif suppost.
22. L-amministrazzjoni u l-istaff huma konxji u sensittivi għall-kundizzjonijiet u s-sintomi tarresidenti. L-amministrazzjoni tassigura li s-servizz provdut jilħaq il-ħtiġijiet tar-residenti,
kemm dawk li jkollhom meta jibdew jużaw is-servizz residenzjali kif ukoll dawk li jiżviluppaw
aktar tard. Il-membri tal-istaff għandhom il-ħiliet meħtieġa biex jaqdu l-bżonnijiet
individwali ta’ kull resident.
23. Filwaqt li s-sehem tal-voluntiera u persuni li qed jitħarrġu huwa apprezzat, dan għandu
jikkumplimenta, mhux jieħu post, ix-xogħol tal- istaff. Dawn jaħdmu flimkien mal-istaff f’tim
sabiex jagħtuk is-sapport li teħtieġ, jafu kif iwettqu fil-prattika il-politiki u l-proċeduri kollha u
jingħataw taħriġ b’mod regolari sabiex dan l-għarfien jirreveduh u jiżguraw li dan huwa
tagħrif aġġornat.
24. Għaqdiet fil-komunita` u/jew voluntiera li jorganizzaw attivitajiet fis-servizz residenzjali ser
jitħallew jagħmlu dan bil-kunsens tar- residenti u skont il-preferenzi tagħhom.
25. Jekk l-istaff jinbidel, l-amministrazzjoni ser timpenja ruħha sabiex tnaqqas l-impatt negattiv li
dan it-tibdil jista’ jkollu fuqek. B’hekk kull tibdil isir b’mod sensittiv għall-bżonnijiet tiegħek u
li jsostni l-fiduċja tiegħek fl-istaff.
26. Ir-riżultati ta’ riċerka kkummisjonata mil-fornitur tas- servizz i.e. surveys mal-persuni li jużaw
is-servizz u ta’ audits li jsiru dwar is-servizz ser ikunu disponibbli għal persuni li jużaw isservizz, dawk li qed jikkunsidraw li jibdew jużaw is-servizz, ir-rappreżentanti tagħhom u
partijiet interessati oħra, inkluż ir-regolatur.
27. Min jipprovdi s-servizz ser jaċċerta li aspetti tas-servizz li huma mgħotija minn entitajiet oħra
ser ikunu koperti b’kuntratt li jispeċifika li l-kwalita` tas-servizz hija tajba u konformi malħtigijiet ta’ dawn l-istandards.
28. Is-sistemi finanzjarji li jħaddem is-servizz huma tal-ogħla kwalità u jinkludu awditjar
29. Inti taf li kull meta l-istaff huwa nvolut f’xi tranżizzjoni finanzjarja miegħek jew għan-nom
tiegħek, din tiġi rrekordjata bil-miktub preċiżament. Dan isir b’mod li jista’ jiġi ċċekkjat
minnek, il-kustodju tiegħek u d- Dipartiment għal Standards fil-Ħarsien Soċjali.
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It-Tieni Taqsima tal-Istandards – Inti u tissetilja fis-Servizz Residenzjali
L-istandards f’din it-taqsima jkopru l-aspetti li s-servizz joffri waqt li tkun qed iġġorr għal ġos-servizz
residenzjali ġdid u tidra l-ħajja f’dan is-servizz residenzjali. Dan il- proċess mhuwiex faċli u inti
għandek bżonn tieħu l-ħin tiegħhek biex tagħmel dan. L-amministrazzjoni u l-istaff tas-servizz
residenzjali għandhom ikunu sensittivi għall-ħsibijiet u l-bżonnijiet tiegħek f’dan l-istadju. Inti
tingħata l-għajnuna li għandek bżonn biex tieħu d-deċiżjonijiet dwar il-ħajja tiegħek u s-sapport li
tirċievi waqt li tkun qed tgħix fis-servizz residenzjali. B’hekk inti tista’ wkoll titkellem dwar l-aspetti
tas-servizz li jħassbuk jew li m’intix kuntent bihom.

Standard 5: Meta tidħol tgħix fis-Servizz Residenzjali
Meta tidħol fis-servizz residenzjali għall-ewwel darba, int tingħata merħba u tiġi inkoraġġut mill-istaff
li jkun qed jistennik u li jkun għamel l-arranġamenti neċessarji biex jintroduċik mal-persuni l-oħra li
ser tgħix magħhom.
1. Int ikollok assenjat miegħek membru tal-istaff li jafek u li flimkien miegħek huwa
responsabbli mit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-pjan personali ta’ sapport tiegħek, li jżomm
kuntatt regolari miegħek u ma’ kull min hu involut fis-sapport tiegħek.
2. Int tista’ tiddiskuti l-bżonnijiet tiegħek fi kwalunkwe ħin addattat mal-persuna responsabbli
mis-sapport tiegħek.
3. Jekk mhux ċert li s-servizz huwa tajjeb għalik jew jekk tbiddel ħsiebek u tagħżel li ma tidħolx
tgħix fis-servizz residenzjali, int ma tiġix imqiegħed f’sitwazzjoni imbarazzanti minħabba dan
u int tkun tista’ titkellem mal-istaff, jew mar-rappreżentant tiegħek, jew ma’ dawk li
jipprovdu s-sapport tiegħek, biex flimkien tiddiskutu l-għażliet li int tista’ tagħmel u tiġi
megħjun biex tieħu d-deċiżjoni finali.

Standard 6: Tesprimi l-fehmiet tiegħek
Int imħeġġeġ biex tesprimi l-fehmiet tiegħek bil-Malti jew bl-Ingliż jew format li tippreferi fuq kull
aspett tas-servizz residenzjali li jingħatalek.
1. Int tista’ tiddiskuti b’mod ħieles xi tħassib li għandek mal-istaff, ir-residenti l-oħra jew malamministrazzjoni tas-servizz residenzjali.
2. Int tista’ tesprimi l-fehmiet tiegħek bil-Malti jew bl-Ingliż jew f’format li tippreferi filkomunikazzjoni tiegħek mal-istaff.
3. Is-servizz residenzjali għandu proċedura sempliċi li biha inti tista’ tagħmel kummenti jew
ilmenti dwar is-servizz. Din tinkludi kif tista’ tagħmel ilment jew rapport, kif ser jiġi
pproċessat l-ilment tiegħek u kif tiġi infurmat dwar x’ħareġ mill-ilment. Int tkun mgħarraf
dwar kif titħaddem din il-proċedura. Int ukoll konxju mill-proċedura li permezz tagħha jsiru
lmenti formali diretti lill- Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b’Diżabilità u lid-Dipartiment
għall-Istandards fil-Ħarsien Soċjali (DSĦS). Int ma tiġix penalizzat bl-ebda mod mis-servizz li
qed tirċievi għax tkun għamilt xi lment. Int m’għandekx għalfejn tagħti ismek meta tgħaddi xi
lment.
4. L-amministrazzjoni tittratta sitwazzjonijiet ta’ tħassib u lmenti malajr u b’mod effettiv u
tipprovdi informazzjoni sħiħa dwar x’azzjoni se tittieħed bħala riżultat tal-ilment li jkun sar.
5. Jekk għandek rappreżentant, l-istaff jisma’ l-fehmiet tiegħu f’ismek, daqslikieku kont qed
tesprimi l-fehmiet tiegħek int innifsek.
6. Int tingħata s-sapport meħtieġ u tiġi rrappreżentat f’każ ta’ nuqqas ta’ qbil ma’ persuna oħra,
inkluż membru tal-istaff. Jekk tixtieq li jkollok persuni oħra li jgħinuk tesprimi l-fehmiet
tiegħek, l-istaff jgħaddilek informazzjoni dwar xi servizz ta’ pariri li huwa indipendenti u
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7.

8.

9.
10.

11.

kunfidenzjali u li jista’ jgħinek f’dan ir-rigward. L-istaff jinkoraġġik u jagħtik is-sapport
meħtieġ biex tagħmel użu minn dan is-servizz.
L-istaff, ir-rappreżentant tiegħek jew dawk li jagħtuk il-pariri, għandhom opportunità ndaqs li
jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar is-servizz li qed tingħata, u f’każ ta’ bżonn, jingħataw ssapport meħtieġ biex jagħmlu dan.
L-amministrazzjoni tiffaċilita l-formazzjoni ta’ kumitat konsultattiv, tistabbilixxi t-terms-ofreference u tagħti l-appoġġ għall-ħidma tiegħu. Il-Kumitat Konsultattiv jiltaqa’ regolarment u
jinkludi rappreżentanti tar-residenti, tal-kustodju u ħaddiem soċjali (social worker). F’każ ta’
djar żgħar immexxija mill-istess entità, jista’ jkun hemm kumitat wieħed għal numru ta’ djar.
L-amministrazzjoni tista’ tintalab tattendi għal-laqgħat jekk il-kumitat iħoss il-bżonn. Jekk ilpersuni li jgħixu fis-servizz residenzjali u l-kustodju tagħhom iħossu li m’għandux ikun hemm
kumitat, jistgħu jiddeċiedu li ma jiffurmawx kumitat. Din l-esklużjoni għandha tiġi vverifikata
mill-awtorità kompetenti.
Jekk int tifforma parti minn xi grupp ta’ servizzi li jipprovdi pariri, l-amministrazzjoni
tikkunsidra s-suġġerimenti jew proposti li jistgħu joħorġu mill-istess grupp.
Inti tkun mgħarraf dwar l-ispezzjonijiet li jsiru mid-DSĦS. Int tista’ tipparteċipa f’dawn lispezzjonijiet meta jirrigwardaw is-servizz li qed jingħata lilek. L-iskop tal-ispezzjoni jiġi
spjegat lilek u int ħieles li tagħti lid-DSĦS l-opinjoni tiegħek.
Inti jew ir-rappreżentant tiegħek tingħataw aċċess xieraq għar-rapport tal-ispezzjoni tadDSĦS.

Standard 7: Tagħmel l-għażliet
Int għandek dritt li tieħu d-deċiżjonijiet u tagħmel l-għażliet dwar il-ħajja personali u soċjali u dwar issapport li jirrigwardja il-ħajja tiegħek. Int għandek tieħu sehem attiv fid-deċiżjonijiet mittieħda dwar
x’se jipprovdi s-servizz li se tingħata biex jintlaħqu dawk ix-xewqat u l-ħtiġijiet tiegħek li ġew
identifikati.
1. Int tilħaq l-għanijiet deskritti fil-pjan personali ta’ sapport tiegħek bis-sapport tal-istaff tasservizz residenzjali fejn tgħix u/jew ta’ entitajiet oħra.
2. Int għandek informazzjoni dwar l-għażliet li huma possibli għalik ladarba int tgħix fis-servizz
residenzjali kif ukoll l-impatt li jistgħu jħallu fuqek. Jekk trid, inti għandek tigi megħjun biex
titkellem ma’ rappreżentant indipendenti jew professjonist tal-fiduċja tiegħek biex jgħinuk
taġixxi skont l-għażliet tiegħek.
3. Bħala individwu u membru ta’ grupp ta’ persuni li jgħixu f’servizz residenzjali, int għandek
tieħu sehem fl-ippjanar tal-attivitajiet ta’ kuljum li jsiru fis-servizz residenzjali. Dan jinkludi lkontribut
tiegħek:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

fil-ħajja ta’ kuljum tas-servizz residenzjali;
fir-reklutaġġ, l-għażla u t-taħriġ tal-istaff;
fl-għażla tal-provvisti u minn fejn jinxtraw;
fl-ippjanar ta’ attivitajiet;
monitoraġġ fil-kwalità ta’ sapport; u
fl-iżvilupp ta’ pjanijiet għas-servizz residenzjali. Int ikollok ħin biex taħseb dwar lgħażliet tiegħek mingħajr il-ħtieġa u l-pressjoni li tiddeċiedi mill-ewwel.

4. Int tista tikontrolla kemm ikollok revizjonijiet u laqghat rigward ir-reviżjonijiet u laqgħat oħra
li jsiru dwar is-servizz li jingħata lilek. Int tingħata s-sapport biex tagħmel dan jekk trid.
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5. Sakemm m’hemmx raġunijiet legali biex int ma tagħmilx dan, int tista’ taqdi l-ħtiġijiet
finanzjarji, legali u personali tiegħek f’ħin li huwa konvenjenti għalik. Int tista’ tiddeċiedi min
għandu dritt li jkun jaf u jaċċessa l-affarijiet personali tiegħek.
6. Int għandek id-dritt li jkollok għażla tal-ħwejjeġ u oġġetti oħra personali tiegħek, li tkun
involut fix-xiri ta’ dawn l-oġġetti u li tkun megħjun skont il-mod li teħtieġ.
7. Jekk inti, jew ir-rappreżentant tiegħek jidhrilkom li għandha tinbidel il-persuna responsabbli
mis-sapport tiegħek u/jew s-support worker tiegħek, tistgħu tiddiskutu dan mal-persuni
awtorizzati tas-servizz residenzjali, li jagħmlu mill-aħjar biex itejbu s-sitwazzjoni.

Standard 8: Il- komunikazzjoni
L-istaff jaddatta l-komunikazzjoni għal bżonnijiet tiegħek sabiex inti tista’ tikkomunika b’mod effettiv
f’kull ħin. Jekk l-ewwel lingwa tiegħek mhix il-Malti jew l-Ingliż, jew jekk għandek xi bżonnijiet oħra
ta’ komunikazzjoniint tingħata l-għajnuna meħtieġa sabiex tkun tista’ tagħmel użu mis-servizzi,
addattamenti u tagħmir għall-komunikazzjoni.
1. Inti tista’ tikkomunika b’mod li inti tħossok komdu. Dan ifisser li int tista’ tagħmel użu minn
firxa ta’ metodi ta’ komunikazzjoni tal-għażla tiegħek fi kwalunkwe ħin u tista’ tikkomunika
bil-pass u l-istil tal-għażla tiegħek stess u skont kif stabbilit fil-pjan personali ta’ sapport
tiegħek.
2. Kwalunkwe dokument li jingħatalek huwa f’format addattat għalik.
3. L-istaff jaddatta kull komunikazzjoni skont il-bżonnijiet tiegħek sabiex intom tifhmu lil xulxin
b’mod effettiv.
4. Inti tirċievi s-sapport meħtieġ mill-istaff sabiex iżżomm kuntatt mal-familja u l-ħbieb tiegħek.
Fejn inti tagħżel, il-familja tirċievi informazzjoni dwar is-saħħa u l-ħajja soċjali tiegħek, kif
ukoll tagħrif dwar avvenimenti li għaddejjin fil-ħajja tiegħek, li huma ta’ importanza kemm
għalik kif ukoll għalihom. Dan jittieħed fid-dawl tad-dritt tal-privatezza tiegħek.
5. Tista’ tistaqsi lill-familja, ħbieb, min jieħu ħsiebek, jew persuni oħra, biex jappoġġjaw lillpersuna responsabbli mis-sapport tiegħek u lill-istaff sabiex jikkomunikaw miegħek b’modi li
jgħoddu għalik.
6. Int tista’ tipprepara għal avvenimenti importanti (pereżempju, ir-reviżjonijiet tal-pjan
personali ta’ sapport tiegħek u appuntamenti l-isptar) u jkollok ħin biex tikkomunika ssentimenti l-opinjonijiet u t-tweġibiet tiegħek ma’ min tixtieq inti.
7. Fejn għandek bżonn għajnuna speċjali biex tikkomunika, l-istaff jiżgura li l-bżonnijiet tiegħek
jiġu evalwati minn xi ħadd li jkun ikkwalifikat biex jagħmel dan u int tirċievi kwalunkwe
taħriġ, addattamenti jew tagħmir li huwa meħtieġ għalik. Il-bżonnijiet ta’ komunikazzjoni
tiegħek jiġu evalwati u riveduti kif xieraq minn professjonisti kkwalifikati, pereżempju speech
and language pathologist jew psikologu kliniku, u int dejjem ser tingħata s-sapport meħtieġ
biex tikkomunika, jekk teħtieġ dan. L-istaff ser jgħinek sabiex tikseb u tagħmel użu minn
tagħmir speċjalizzat għall-komunikazzjoni, jekk int tistaqsi għall-għajnuna tagħhom.
8. L-istaff ikun jaf x’għandu jagħmel biex jissewwa u jinżamm f’kundizzjoni tajba t-tagħmir użat
għall-kura personali tiegħek. Dan jiġi rreġistrat fil-pjan personali ta’ sapport tiegħek.
9. Int tiġi mgħarraf bil-pjan ta’ kontinġenza li permezz tiegħu l-amministrazzjoni —tas-servizz
residenzjali tkopri u tappoġġja komunikazzjoni alternattiva f’każ ta’ ħsara fl-apparat jew
emerġenza oħra.

Standard 9: Tħossok Sigur
L-amministrazzjoni tas-servizz tagħmel minn kollox biex tassigura li s-servizz residenzjali jikkonforma
mal- ħtiġijiet kollha tas- saħħa u s- sigurta` u, b’mod partikulari, jkun assigurat li jkun hemm lStandards Nazzjonali – Servizzi Residenzjali għall-Persuni b’Diżabilità
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istrutturi u l- mekkaniżmi kollha biex dan iseħħ. Int titħalla tieħu responsabbiltà għall-azzjonijiet
tiegħek u tassigura ruħek li s-servizz residenzjali għandu sistemi addattati ta’ tagħrif f’posthom biex
jipproteġi l-interessi tiegħek. Int għandek dritt li tħossok sigur u komdu fl-ambjent fejn is-servizz
qiegħed jiġi pprovdut lilek.
1. L-amministrazzjoni tassigura li ssir evalwazzjoni tar-riskji fis-servizz residenzjali inkluż riskji
assoċjati mal- attivitajiet organizzati mis-servizz. Din l-evalwazzjoni ssir minn persuna
kompetenti. Inti u l-istaff tkunu involuti f’din l-evalwazzjoni. L-evalwazzjoni tar-riskji ssir
minn tal-inqas darba kull sentejn jew kull meta jkun hemm sitwazzjoni li tista’ tbiddel il-livell
ta’ riskju. Is- servizz jgħamel minn kollox biex jimplimenta r-rikommandazzjonijiet f’din levalwazzjoni sa fejn hu possibbli.
2. Il- post minn fejn jingħata s-servizz huwa aċċessibbli għal servizzi ta’ emerġenza.
3. Int u persuni oħra li int tixtieq li jkunu involuti, jew professjonisti li jistgħu jgħinu tiġu involuti
b’mod sħiħ l-evalwazzjoni tar-riskju tiegħek stess. Int tingħata kopja tar-rapport dwar levalwazzjoni tar-riskju tiegħek.
4. Inti u l-istaff tistgħu tipparteċipaw fl-għażliet ta’ kuljum u fl-evalwazzjoni tar-riskji li dawn
jistgħu jġibu magħhom. Dawn ir-riskji jistgħu jinkludu konsegwenzi għalik jew għal terzi
persuni. Inti għandek dritt tieħu deċizjonijiet sakemm dawn ma joħolqux riskju jew diżrispett
għal ħaddieħor. Jekk l-amministrazzjoni tara li ċerti azzjonijiet/deċiżjonijiet mhumiex fl-aħjar
interess tiegħek jew ta’ ħaddieħor, l-amministrazzjoni tispjegalek għalfejn taħseb dan. Lamministrazzjoni tagħti s-sapport tagħha sabiex dawn ir-riskji jiġu eliminati jew minimizzati.
F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil, l-amministrazzjoni tgħarraf il-pożizzjoni tagħha bil-miktub.
5. Is-servizz residenzjali huwa mgħammar b’kull miżura neċessarja biex tassigura s-saħħa u ssigurtà tiegħek u tal-oħrajn f’kull siwazzjoni ta’ riskju. Dan jinkludi li s-servizz residenzjali jkun
mgħammar b’addressable fire alarm4 , apparat adegwat għat-tifi tan-nar, l-użu ta’ materjal
tardiv/reżistenti għan-nar , ħruġ ta’ emerġenza mhux imfixkel, pjanta tal-post li tkun tindika
l-postijet tal-ħruġ f’każ ta’ evakwazz¬joni, senjaletika f’kull kamra li tindika r-rotot mnejn
tista’ toħroġ f’każ ta’ nar, projbizzjoni li jkun hemm ċilindri tal-gass fuq ġewwa tal-bini u
aċċess għal automatic external defibrillator.
6. Inti taf x’għandek tagħmel f’każ ta’ emerġenza. L-istaff ser jgħinek f’dawn il-każijiet għax
huma mħarrġa fl-użu tal-apparat tat-tifi tan-nar u ta’ proċeduri dwar x’għandu jsir f’każ ta’
emerġenza. Fire drill isir skont il-proviżjonijiet tal- Avviż Legali 44 ta’ 2002 u l-Avviż Legali 437
ta’ 2012. Jekk għandek bżonn l-għajnuna biex toħroġ mill-bini f’każ ta’ emerġenza, inti
għandek pjan ta’ evakkwazzjoni personali li jidentifika minn min u kif ser tirċievi l-għajnuna.
7. Int tista’ tiġbed l-attenzjoni ta’ xi ħadd malajr u b’mod faċli f’każijiet fejn teħtieġ l-għajnuna
jew f’emerġenza.
8. L-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali tassigura li l-apparat kollu li għandu s-servizz,
inkluż liftijiet, apparat elettroniku kollu, bojlers eċċetra, jiġi mantenut u ċċertifikat skont
liġijiet relevanti jew l-istruzzjonijiet tal-manifattur.
9. L-istaff jagħmel minn kollox sabiex jipprevedi u jipprevjeni sitwazzjonijiet li jistgħu jqanqlu
mġieba diffiċli.
10. Jekk, f’xi ħin, ikun hemm bżonn ta’ trażżin biex int jew oħrajn tiġu protetti, dan jiġi użat bħala
l-aħħar alternattiva, bl-iżjed mod dinjituż possibbli. Jekk jintuża trażżin, dan jintuża skont inNational Standards for the Least Use of Restraint. L-istaff huwa mħarreġ fl-użu tat-trażżin.
11. L-istaff jirrekordja u l-amministrazzjoni tinvestiga l-aċċidenti jew inċidenti kollha, inklużi
episodji ta’ trażżin. Qrabatek, min jieħu ħsiebek, u r-rappreżentant tiegħek jiġu infurmati
4

B’konformità mad-Design Guidelines on Fire Safety for Buildings in Malta
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12.

13.
14.

15.

dwar dan bil-permess tiegħek. Is-servizz residenzjali għandhu proċedura aċċessibbli għalik
dwar kif inti tista’ tirraporta dawn il-każijiet u dwar kif l-amminstrazzjoni tas-servizz
residenzjali ser tirrispondi għal rapporti bħal dawn.
Int tirċievi l-gwida u s-sapport meħtieġ biex tgħix ħajja sigura fis-servizz residenzjali u biex
tieħu sehem attiv fl-attivitajiet li joffri s-servizz. Jekk ikun hemm xi riskji assoċjati ma’ dawn lattivitajiet, l-istaff jassigura li int tirċievi informazzjoni u sapport addizzjonali.
Is-servizz residenzjali għandu sistemi li jassiguraw is-sigurtà tiegħek fejn jidħlu viżitaturi.
Int għandek tkun kunfidenti li qed tgħix f’ambjent mingħajr bullying, fastidju u kull tip jew
forma ta’ abbuż ieħor. Is-servizz residenzjali għandu proċedura aċċessibbli għalik dwar kif inti
tista’ tirrapporta dawn il-każijiet u dwar kif l-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali se
tirrispondi għal rapporti bħal dawn.
Int tkun mgħarraf li xi nuqqas ta’ qbil li jista’ jkollok dwar il-mod li bih qed tingħata s-sapport
jiġi rrekordjat fil-pjan personali ta’ sapport tiegħek. Tingħata s-sapport kollu biex tiddiskuti lpossibilità ta’ tibdil, u tiġi megħjun tifhem għaliex meta dan mhux possibbli.

Standard 10: Teżerċita d-drittijiet tiegħek
Int iżżomm id-drittijiet tiegħek bħala individwu.
1. L-istaff jitrattak b’rispett u b’mod dinjituż. Int meqjus bħala adult u l-istaff jittrattak u
jikkomunika miegħek b’mod li hu addattat għall-eta’ tiegħek u mhux b’mod patronizzanti. Lbżonnijiet tiegħek jiġu mogħtija l-attenzjoni meħtieġa u addattata għalik bħala individwu.
2. L-istaff isejjaħlek bl-isem jew it-titlu preferit tiegħek f’kull ħin.
3. Jekk teħtieġ l-għajnuna, din tingħatalek b’mod effettiv u f’ħin adekwat.
4. Int tiġi megħjun biex tifhem id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tiegħek fir-rigward ta’
opportunitajiet indaqs skont proċeduri stabbiliti.
5. Int tista’ tikkontesta informazzjoni miżmuma dwarek li tħoss li hija qarrieqa u li tista’
taffettwa s-servizz ipprovdut lilek skont proċeduri stabbiliti dwar kif tagħmel ilment.
6. Ma ssirx diskriminazzjoni fil-konfront tiegħek fuq bażi ta’ reliġjon, sess, identità tal- ġeneru
jew orjentazzjoni sesswali, oriġini etnika, ilsien, età jew diżabilità. Allegazzjonijiet ta’
diskriminazzjoni jiġu investigati b’mod sħiħ skont proċeduri stabbiliti.
7. Int tagħżel id-dehra tiegħek u l-mod kif tilbes. Fejn meħtieġ, l-istaff jista’ b’mod sensittiv
jiggwidak bil-mod kif identifikat fil-pjan personali ta’ sapport tiegħek.
8. Inti tiġi kkonsultat dwar ħarġiet ma’ persuni oħrajn, sabiex ma tħossokx skomdu toħroġ ma’
grupp.
9. Jekk trid, int tiġi megħjun mill-istaff sabiex tingħata informazzjoni dwar id-drittijiet
finanzjarji, il-benefiċċji u l-allowances tiegħek, u l-immaniġġjar ta’ flusek. Jekk għandek
bżonn tingħata l-għajnuna sabiex taċċessahom. Int għandek iċ-ċans li tuża flusek b’mod li
titħalla tagħmel l-affarijiet li tixtieq.
10. Int tista’ żżomm u tikkontrolla flusek u l-affarijiet personali tiegħek, sakemm iċ-ċirkustanzi
individwali tiegħek ma jindikawx li arranġamenti speċifiċi legali ġew magħmula biex
ħaddieħor jgħinek tieħu ħsiebhom jew jieħu ħsiebhom f’ismek. Meta l-membri tal-istaff
jgħinuk biex tamministra flusek fejn int ma tistax tagħmel dan, dan isir skont proċeduri
stabbiliti li jħarsu l-interessi tiegħek u inti tingħata rendikont dwar dan regolarment. Kull
tranżazzjoni finanzjarja li fiha jkun involut xi ħadd mill-istaff jew l-amministrazzjoni tasservizz għandha tiġi ddokumentata (inkluż irċevuti u firem tal- istaff involut) u vverifikata.
11. Int tingħata s-sapport meħtieġ biex iżżomm id-drittijiet ċivili tiegħek (pereżempju, id-dritt li
tivvota fl-elezzjonijiet).
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12. Jekk tqatta’ brejk qasir ’il bogħod mis-servizz residenzjali, int għandek tkun taf li l-affarijiet
personali tiegħek ser ikunu mħarsa tajjeb fl-assenza tiegħek.
13. Jekk il-bżonnijiet tiegħek ma jistgħux jiġu milħuqa mis-servizz residenzjali fejn qed tgħix, listaff jgħinek tikkunsidra jekk hemmx djar jew servizzi residenzjali oħra li jistgħu jilħqu aktar
il-bżonnijiet tiegħek. Xi drabi r-rekwiżiti legali jistgħu jitolbu biex int tiġi trasferit f’post sigur
mingħajr il-kunsens tiegħek.
14. Ħadd m’għandu jiġi eskluż mis-servizzi minħabba imġieba difficli.
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It-Tielet Taqsima tal-Istandards – Il-Ħajja ta’ Kuljum
L-istandards f’din it-taqsima jkopru l-modi li bihom is-servizz residenzjali jippromovi s-saħħa u lbenesseri tiegħek. Dan huwa mod importanti li bih il-kwalità tal-ħajja tiegħek tiġi żgurata u mtejba.
B’hekk inti tħossok parti integrali mill-ħajja fis-servizz residenzjali u tista’ tipparteċipa f’attivitajiet
kemm fis-servizz residenzjali kif ukoll barra minnha, jekk trid.

Standard 11: Il-ħajja ta’ kuljum
Int tiġi appoġġjat biex tagħmel l-għażliet u d-deċiżjonijiet dwar l-aspetti tal-ħajja tiegħek minn jum
għall-ieħor, u dwar kif int tqatta’ l-ħin tiegħek. Is-servizz joffri programm strutturat b’attivitajiet
varjati li jaqdu l- bżonnijiet tieghek u tar-residenti l-oħra. Int tista’ żżomm ir-relazzjonijiet tiegħek
mal-ħbieb, qrabatek u min jieħu ħsiebek, kif ukoll ir-rabtiet mal-komunità tiegħek. Jekk int trid, listaff jappoġġjak biex tagħmel dan.
1. Tista’ tingħata l-għajnuna biex tagħżel l-attivitajiet u l-btajjel tiegħek permezz ta’
informazzjoni aġġornata li tingħata lilek.
2. L-istaff ser jinkoraġġik sabiex tuża l-abbiltajiet tiegħek kif ukol biex tiżviluppa oħrajn ġodda.
Dan isir kemm fil-post fejn jingħata s-servizz u/jew mill-istaff tas-servizz, kif ukol barra millpost fejn jingħata s-servizz u/jew minn entitajiet oħrajn.
3. Jekk il-pjan personali ta’ sapport tiegħek jindika li int għandu jkollok opportunitajiet għalledukazzjoni fil-komunità, it-taħriġ (inkluż dak vokazzjonali) u x-xogħol, l-istaff ser jgħinek
biex dawn jingħatawlek. L-istaff se jagħmel dak kollu possibbli biex jagħtik aċċess għal
korsijiet, edukazzjoni fil-komunità kif ukoll tagħlim ieħor. Jekk għandek diżabilitajiet severi,
int tingħata l-appoġġ fuq bażi individwali sabiex jgħinuk tinkludi ruħek f’dawn lopportunitajiet. L-istaff se jinkoraġġik sabiex tuża l-abbiltajiet tiegħek kif ukoll biex tiżviluppa
oħrajn ġodda.
4. Int għandek l-opportunità li tieħu sehem f’attivitajiet li huma ta’ benefiċċju u li jagħtu kas talpreferenzi, l-età, l-abbiltajiet u l-kultura tiegħek u li jiffaċilitaw l-inklużjoni soċjali filkomunità. Dawn jisgħu jkunu individwali jew fi grupp.
5. Staff jgħinek tipparteċipa fl-attivitajiet tal- komunita’ bħala parti mill- komunita’ u mhux
bħala klijent.
6. Staff li jiġi miegħek għal attivitajiet barra mill-post fejn jingħata s-servizz bħal attivitajiet
soċjali jew appuntamenti l-isptar ma jidentifikax ruħu bħala differenti minnek per eżempju
billi jilbes uniformi.
7. Kull attività pprovduta mis-servizz residenzjali tiġi organizzata b’mod li int tkun tista’
tipparteċipa fiha jekk tkun tixtieq li tagħmel dan. Dawn isiru mill-istaff b’konsultazzjoni u
gwida ma’ professjonisti relevanti skont il-bżonnijiet tiegħek.
8. Inti tirċievi l-apparat u s-sapport neċessarju biex tipparteċipa fl-attivitajiet tal-għażla tiegħek.
9. Int tiġi mħeġġeġ u tingħata l-għajnuna meħtieġa biex tagħmel użu minn servizzi lokali bħal
parrukkiera, il-ħwienet u l-banek.
10. L-attivitajiet tiegħek m’humiex kkundizzjonati mir-rutina tal-istaff.
11. Jekk inti tuża servizzi mgħotija minn entitajiet oħra bħala parti mill-programm ta’, hemm
sistemi
effettivi
biex
jassiguraw
li:
i.
ii.

l- organizzazzjoni u l- ħaddiema li ser jaħdmu miegħek huma addattati għal dan ilgħan;
hemm kuntatt bejn iz-żewġ entitajiet sabiex it-tnejn ikunu mgħarrfa dwar ilbżonnijiet tiegħek u kif sejrin l-affarijiet. Dan sabiex jigi aċċertat li l-attivitajiet
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jibqgħu

addattati

u

effettivi

għalik.

12. Int tingħata informazzjoni dwar avvenimenti lokali, faċilitajiet u attivitajiet.
13. Waqt waqfa qasira ’l bogħod mis-servizz residenzjali l-opportunitajiet tiegħek mhux se jiġu
affettwati għaliex int se tkun ’il bogħod għal żmien qasir.
14. L-istaff ser jispjega, jiġġustifika u jirrekordja kull limitu fuq l-indipendenza tiegħek fil-pjan
personali ta’ sapport tiegħek. Inti u l-istaff tafu li dawn il-limiti jiġu riveduti regolarment.
15. Is-servizz jipprovdi trasport aċċessibbli li huwa disponibbli biex jgħinek iżżomm irrelazzjonijiet eżistenti kif ukoll l-attivitajiet tiegħek. Is-servizz residenzjali għandu proċedura
dwar kif jitqassam it-trasport bejn ir-residenti.
16. Inti tkun infurmat jekk persuna ġdida ser tiġi tgħix jew membru tal-istaff jew studenti ġodda
ser jibdew jaħdmu fl-istess servizz residenzjali.
17. Jekk int ġenitur, int tkun appoġġjat biex iżżomm u tissodisfa r-responsabbiltajiet tiegħek ta’
ġenitur, u jekk tixtieq, int tista’ tirċievi l-għajnuna u l-appoġġ meħtieġ biex ittejjeb il-ħiliet
tiegħek bħala ġenitur.
18. L-istaff jassigura li l-ħwejjeġ ikunu mmarkati b’mod li jindika li huma proprjetà tiegħek.
19. L-affarijiet personali tiegħek jiġu użati minnek biss sakemm int ma tindikax mod ieħor.
20. Inti għandek dritt li tkompli żżomm ir-relazzjonijiet tiegħek mal-familjari u l-ħbieb (inkluż
tfal). Dan ifisser li persuni qrib tiegħek jistgħu jżuruk fis-servizz residenzjali jekk inti tixtieq u
f’ħin li huwa tajjeb għalik. Int tista’ tilqagħhom fil-privat u toffrilom xi refreshments. Dan
għandu jsir b’konsultazzjoni ma’ residenti oħra u b’mod li ma joħloqx inkonvenjent
għalihom. L-istaff jista’ jgħinek biex tiltaqa’ mal-viżitaturi.
21. Int ikollok aċċess għall-internet u t-televixin fl-ispazji komuni, li huma bla ħlas. Inti jkollok
aċċess għat-telefon, l-internet u t-televixin fil-kamra tiegħek.
22. Inti protett minn staff jew residenti oħra li jonqsu li jirrispettaw il-privatezza tiegħek, jgħidu
fuqek, jgħadduk biż-żmien, inemmsulek, jew li jesprimu xewqat jew għemil intimu li mhux
xieraq (verbalment jew fiżikament).
Inti għandek tiddiskuti dawn affarijiet malamministrazzjoni.

Standard 12: Kif tieħu ħsieb saħħtek
L-istaff ser jagħmel minn kollox biex jippromwovi stil ta’ ħajja li jwassal għal saħħa ħolistika tajba. Listaff ser jassigura li jkun jaf bil-bżonnijiet tiegħek biex inti tgawdi l-aħjar kwalità ta’ saħħa, u li l-istess
staff se jagħmel l-arranġamenti neċessarji biex dawn jintlaħqu bl-aħjar mod possibbli.
1. Jekk qed tirċievi xi servizzi tal-kura tas-saħħa mill-isptar, int tiġi appoġġjat u megħjun biex
tkompli tingħata dawn is-servizzi. Qabel ma tidħol fis-servizz residenzjali ikun ingħata
handover tal-istorja medika, u tinġabar informazzjoni mill-assessment mediku tat-tabib talfamilja tiegħek jew l-ispeċjalista skont il-każ. L-istorja medika tiegħek tinżamm ġo fajl
apposta li jinżamm f’post sigur b’aċċess limitat.
2. Jekk qed tirċievi xi servizzi tal-kura tas-saħħa fil-komunità (pereżempju, servizz ta’ xi
speċjalisti) u jeħtieġlek li tkompli tagħmel użu minn dawn is-servizzi, int tkompli tirċevihom
fis-servizz residenzjali jew inkella jsiru l-arranġamenti meħtieġa biex jiżguraw li int tkompli
tirċievi dawn is-servizzi. Inkella, jekk int tixtieq, l-istaff jagħtik pariri u informazzjoni dwar kif
jistgħu jsiru arranġamenti ġodda jew jagħmlu dawn l-istess arranġamenti għalik.
3. Inti tista’ tibqa’ tuża s-servizz tat-tabib jew id-dentist tal-għażla tiegħek. Jekk dan mhux
possibli, l-istaff jgħinek issib malajr kemm jista’ jkun, tabib kif ukoll dentist ġdid minn fost
dawk li jipprovdu s-servizzi tagħhom fl-inħawi tas-servizz residenzjali.
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4. Tista’ tara t-tabib tiegħek jew professjonisti tal-kura tas-saħħa oħra b’mod li jissalvagwardja
l-privatezza tiegħek.
5. Jekk trid, inti tingħata l-għajnuna li għandek bżonn biex issirlek reviżjoni sħiħa tal-istat
preżenti tas-saħħa tiegħek sabiex jiġu identifikati l-ħtiġijiet tas-saħħa li għandek.
6. F’każi ta’ emerġenza, jekk timrad jew jekk il-kundizzjoni ta’ saħħa fiżika, mentali jew
emozzjonali tiegħek tiggrava, inti tingħata l- kura addattata b’mod li jirrispetta l- privatezza
tiegħek. Dan jinkludi li l-istaff jgħatik l-ewwel għajnuna u li jagħmel l-arranġamenti meħtieġa
sabiex tara professjonist fil-qasam tas-saħħa jekk int ma tkunx tista’ tagħmel dan waħdek
skond proċeduri tas-servizz dwar il-kunsens li jingħata fuq is-saħħa tiegħek u jekk inti
tippreferi hekk. Fejn neċessarju, il-pjan personali ta’ sapport tiegħek jiġi revedut.
7. L-istaff għandu jżomm għajnejh miftuħin għal kull tibdil fil-kundizzjoni ta’ saħħtek jew limġieba tiegħek li jistgħu jkunu sintomi ta’ bidla f’saħħtek. F’każijiet bħal dawn, l-istaff
jiddiskuti s-sitwazzjoni miegħek b’mod li jirrispetta l-privatezza tiegħek.
8. Int tingħata informazzjoni dwar il-firxa ta’ servizzi li jeżistu u li tista’ tiġi bżonn biex tieħu
ħsieb saħħtek.
9. Jekk ir-reviżjoni tal-pjan personali ta’ sapport tiegħek tindika li għandek bżonn l-għajnuna
jew parir ta’ professjonist fil-qasam tas-saħħa, l-istaff jassigura li inti tirċievi l-għajnuna
neċessarja u jgħinek issegwi l-parir li tkun ġejt mogħti.
10. F’każ ta’ bżonn, int tingħata l-għajnuna meħtieġa biex tattendi xi konsultazzjonijiet dwar
saħħtek kif ukoll ikollok lil xi ħadd biex jgħinek tispjega ruħek dwar is-saħħa tiegħek f’każ li
għandek diffikultajiet biex tikkomunika.
11. Jekk int tagħmel xi ħsara fuqek innifsek (self-injurous behaviour or self-harm) jew turi lintenzjoni li tagħmel dan, l-istaff jagħtik is-sapport meħtieġ b’mod sensittiv u f’waqtu, u fejn
hu l-każ tintalab għajnuna speċjalizzata. Fejn ikun indikat, isiru l-addattamenti meħtieġa fisservizz biex jiġu ssalvagwardjati s-saħħa u s-sigurtà tiegħek u ta’ persuni oħra.
12. L-istaff jassigura li trattamenti jiġu amministrati, u jieħu ħsieb ukoll li jirrekordja l-assessjar u
r-reviżjonijiet tal-bżonnijiet tal-kura tiegħek. Jiġi rrekordjat kull health episode. Fejn huwa
involut tabib, il-health episode jiġi rrekordjat skont il-gwida tiegħu.
13. L-istaff ikun konxju ta’ sitwazzjonijiet li fihom irid jassessja jew jimmaniġġja xi sintomi, inkluż
uġigħ li jista’ jkollok, u kif jista’ jkollok aċċess għal servizz ta’ speċjalista.
14. Inti jkollok l-għajnuna ta’ infermiera, skont il-bżonn.
15. Jekk inti m’intix sodisfatt bil-parir, servizz jew riżultat aħħari li ngħatajt, inti għandek dritt li
tfittex opinjoni oħra jew tbiddel il-professjonista.
16. Int tirċievi informazzjoni rigward il-kura tas-saħħa preventiva (pereżempju, screening għallpressjoni, tilqim). Jekk tixtieq tirċievi dawn is-servizzi, l-istaff jassistik biex tkun tista’ tagħmel
dan. Jekk għandek xi problemi, jew teħtieġ parir dwar aspetti intimi tas-saħħa tiegħek,
pereżempju s-saħħa sesswali tiegħek, int tista’ tistaqsi lil xi membru tal-istaff tal-fiduċja
tiegħek jew minn fejn tista’ tikseb informazzjoni u assistenza dwar dan.
17. Jekk int tixtieq tagħmel użu minn terapiji kumplimentarji jew gruppi ta’ appoġġ (bħal support
group u self-help groups), int tista’ titlob lill-persuna responsabbli mis-sapport tiegħek jew lil
xi membru ieħor tal-istaff minn fejn tista’ tikseb aktar informazzjoni dwar dan u biex jgħinek
u jissapportjak biex tagħmel użu minn dawn is-servizzi.
18. Jekk għandek xi apparat li jintuża għall-kura personali tiegħek, int tista’ tikseb l-għajnuna u lappoġġ meħtieġ biex tużah, tieħu ħsiebu, tagħti manutenzjoni u ssewwi dan l-apparat.
19. Inti mħeġġeġ tieħu sehem f’eżerċizzji fiżiċi kemm ġewwa kif ukoll barra d-dar li jgħinuk
iżżomm stil ta’ ħajja b’saħħitha. Jekk inti ma tistax toħroġ mid-dar, se tkun tista’ tieħu sehem
f’attivitajiet fiżiċi mħejjija mill-istaff skont il-bżonnijiet u l-kapaċitajiet tiegħek.
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20. Jekk inti ma tibqax tgħix fis-servizz residenzjali, jew il-kuntratt tas-servizz residenzjali tiegħek
jiġi terminat, (kemm b'mod ippjanat jew għal għarrieda) jew ikollok bżonn tmur l-isptar,
tingħata id-dokumentazzjoni dwar saħħtek li turi l-kura li rċevejt mis-servizz. Din iddokumentazzjoni tinkludi ukoll dettalji tal-kura li tkun qed tieħu u tal-bżonnijiet tiegħek fejn
tidħol saħħtek, inkluż tal-mediċini.
21. Malli ttemm is-servizz residenzjali, l-amministrazzjoni tas-servizz jara li l-persuni
responsabbli mill-kura tiegħek, kemm medika u kemm ta’ natura oħra, ikunu infurmati
b’dan. Jekk titlaq għal għarrieda, l-amministrazzjoni tas-servizz, jinfurmahom b’dan fi żmien
24 siegħa.

Standard 13: L-użu tal- mediċina, supplimenti u medikazzjoni
Jekk teħtieġ tieħu xi forma ta’ mediċina, supplimenti u medikazzjoni, l-istaff ikun jaf b’dan u jsiru larranġamenti kollha meħtieġa għalik biex int tkun tista’ tirċievi l-mediċina, is-supplimenti u lmedikazzjoni li teħtieġ b’mod sigur u b‘mod li huwa l-iżjed konvenjenti għalik.
1. Is-servizz jissapportjak fit-tehid tal-mediċinia jekk hemm bżonn skond l-Istandards Nazzjonali
dwar l-Użu tal-Mediċini.
2. Hija r-responsabbilta` tiegħek li tavża lis-servizz dwar elementi ta’ saħħtek. Inti obligat tavża
lis-servizz dwar mard kroniku u allerġiji (inkluż ikel u mediċini) li għandek u l- mediċini li tieħu
għal dawn.
3. Inti tkun infurmat tajjeb dwar il-mediċina, is-supplimenti u l-medikazzjoni li għandek bżonn.
4. Int tibqa’ tiġi rreġistrat mal-Awtorità kompetenti dwar it-tqassim tal-mediċini fil-komunità
f’lokalità konvenjenti għalik jew għal min ser jiġbor il-mediċini f’ismek.
5. Int tista’ tagħżel li tipprepara, tamministra u żżomm il-mediċina, is-supplimenti u lmedikazzjoni tiegħek sakemm il-pjan personali ta’ sapport u l-konsultazzjoni medika (meta
indikata) ma jindikawx li ma tistax tagħmel dan.
6. Meta l-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali tieħu responsabbilità għaż-żamma talmediċina, is-supplimenti u l-medikazzjoni, l-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali timxi
mal-liġijiet u standards ikkonċernati.
7. Is-servizz residenzjali għandu proċedura dwar kif tiġi ppreparata, amministrata u miżmuma lmediċina jew medikazzjoni.
8. Is-servizz residenzjali għandu proċedura ċara għall-ħażna u l-aċċess tad-dokumentazzjoni
dwar il-mediċina, is-supplimenti u l-medikazzjoni, kif ukoll dwar kif jiġu aġġornati dawn iddokumenti
9. Kull mediċina jew medikazzjoni li għandek bżonn, tingħatalek kif indikat fl-assessment
tiegħek u preskritta għalik. Inti tista’ ssaqsi għal verifika dwar dan u din tingħatalek.
10. Jekk int qed tieħu xi forma ta’ mediċina, supplimenti u medikazzjoni li jeħtieġ li xi ħadd
jamministra f’ismek (pereżempju, titqiba), l-istaff kompetenti u awtorizzat millamministrazzjoni se jagħmel dan. L-amministrazzjoni tassigura li jkun hemm kompetenza u
sorveljanza ta’ dan il-proċess skont il-ħtieġa tal-kura li qiegħda tingħata.
11. Jekk trid jew tħoss il-ħtieġa, int tista’ tikseb għajnuna mill-istaff meta tiġi biex tordna u tiġbor
il-preskrizzjonijiet u l-mediċini tiegħek.
12. Jekk l-istaff qed jgħinek tamministra xi forma ta’ mediċina, supplimenti u medikazzjoni, dan
isir b’mod li jirrikonoxxi u jirrispetta d-dinjità u l-privatezza tiegħek, u kif stabbilit mit-tabib
fil-pjan personali ta’ sapport tiegħek.
13. L-istaff li jgħinek tamministra l-mediċina, supplimenti u medikazzjoni ikun mgħarraf sew
dwar dak li qed jgħinek tamministra.
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14. F’każ li tkun qed timmaniġġja l-mediċina, is-supplimenti u l-medikazzjoni tiegħek stess, int
ser ikollok post għalik biss li jissakkar li fih tkun tista’ żżommhom. Jekk għandek bżonn, int
tingħata wkoll post jew faċilità addattata għall-mediċina, is-supplimenti u l-medikazzjoni
tiegħek (pereżempju, fil-fridge) f’post li huwa sigur u aċċessibli għalik. Dawn il-postijiet ikunu
addattati għaż-żamma tal-kwalità tal-prodott.
15. Jekk għandek bżonn xi testijiet bħala parti mir-reviżjoni tal-mediċina, is-supplimenti u lmedikazzjoni tiegħek, l-istaff ser jgħinek tagħmel l-arranġamenti neċessarji għalik biex int
tkun tista’ tagħmel dawn.
16. Jekk għandek xi mistoqsijiet jew teħtieġ parir jew informazzjoni dwar il-mediċina, issupplimenti u l-medikazzjoni tiegħek, u l-istaff ma jistax iwieġbek, dan ser jgħinek sabiex
tikseb il-parir jew l-informazzjoni li teħtieġ mingħand l-ispiżjar, it-tabib tiegħek jew xi
membru tat-tim tal-kura primarja.
17. L-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali tassigura li ssegwi l-istruzzjonijiet preċiżi li t-tabib
ikun ta bil-miktub dwar is-sintomi li fihom ikun hemm bżonn PRN (mediċina li tingħata skont
il-bżonn f’ċirkustanzi partikulari).
18. L-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali ssegwi proċeduri legali għar-rimi sigur ta’
mediċina, supplimenti u medikazzjoni u l-affarijiet relatati mat-teħid tagħhom.
19. L-amministrazzjoni tal-mediċina, is-supplimenti u l-medikazzjoni tiġi ddokumentata fuq karta
ta’ trattament. Din issir kemm meta teħodhom, kif ukoll meta tirrifjuta li teħodhom jew
meta ma jingħatawlekx. Ir-raġunijiet għal dawn it-tnejn tal-aħħar jitniżżlu wkoll.
20. F’każ ta’ brejk qasir ’il bogħod mis-servizz residenzjali, l-istaff jara li hemm persuni li jistgħu
jieħdu responsabbiltà għall-bżonnijiet tiegħek u jagħti handover lil dawn il-persuni.
21. Għandek tistenna li l-istaff ikun konxju tal-kwistjonijiet relatati mal-assessjar u l-immaniġġjar
ta’ xi sintomi li jista’ jkollok, inkluż uġigħ, u tal-mod li bih tista’ taċċessa kwalunkwe
speċjalista jew servizzi tal-kura tas-saħħa oħra, f’każ ta’ tħassib.
22. Int għandek isserraħ rasek li l-istaff se jissorvelja l-mediċina, is-supplimenti u l-medikazzjoni
tiegħek u l-kundizzjoni li għaliha ġiet mogħtija. F’każ ta’ xi tibdiliet jew tħassib dwar ilmediċina, is-supplimenti u l-medikazzjoni jew il-kundizzjoni, inklużi effetti sekondarji, l-istaff
jikseb parir mediku dwar dan.
23. Is-servizz residenzjali għandu politiki u proċeduri ċari dwar x’għandek tagħmel meta lmediċina, is-supplimenti u l-medikazzjoni jinstabu nieqsa jew żejda, li jinkludi li
tiddokumenta dan il-fatt. L-istaff u l-amministrazzjoni se jkunu meħtieġa li jieħdu azzjoni
neċessarja u adegwata f’sitwazzjonijiet bħal dawn.
24. F’każ li inti tirrifjuta li tieħu l-mediċina, is-supplimenti u l-medikazzjoni preskritti lilek, inti
mħeġġeġ li tiddiskuti mal-istaff ir-raġunijiet tiegħek u li taqbel dwar kif tista’ terġa’ tibda
tieħu l-mediċina kif mitlub, jew li tqis soluzzjonijiet oħrajn. F’każ li s-sitwazzjoni ma tkunx
riżolta, l-istaff jirrapporta lill-kustodju jew lill-professjonist mediku kull tħassib dwar dan u
jiddokumenta dan.
25. Hemm min ma jifhimx li għandu bżonn jieħu l-mediċina, is-supplimenti u l-medikazzjoni
neċessarji u x’jista’ jiġri jekk ma jagħmilx dan. F’każi bħal dawn, teżisti Leġislazzjoni li
tippermetti li persuni oħra jawtorizzaw f’ismek biex int tirċievi l-kura neċessarja għas-saħħa
u l-benefiċċju tiegħek. Jekk fuq deċizjoni tal-qorti, inti trid tieħu jew tingħata l-mediċina, issupplimenti u l-medikazzjoni tiegħek u inti dan ma tagħmlux, taf u tifhem li l-istaff irid
jirrapporta dan lill-persuna responsabbli. L-istaff mhux se jipprovdi medikazzjoni ħlief kif
stipulat bil-liġi. Anke fejn il-liġi tippermetti li l-mediċina, is-supplimenti u l-medikazzjoni
jingħataw mingħajr kunsens, dawn mhux se jingħataw bil-moħbi sakemm int tirrifjuta u ssaħħa tiegħek mhux qiegħda f’riskju u din is-sitwazzjoni tiġi rrekordjata.
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Standard 14: Ir-Relazzjonijiet u l-Ħajja Sesswali
L-istaff jirrokkonoxxi li inti għandek l-istess drittijiet u bżonnijiet għall-ħbiberiji u relazzjonijiet ma’
persuni oħrajn. Is-sesswalità tiġi mħarsa bħala ħaġa naturali u parti integrali fl-esperenza tal-ħajja.
1. Is-servizz residenzjali għandu politika fuq is-sesswalità, is-saħħa sesswali u l-ħarsien sesswali.
2. L-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali tirrikonoxxi r-responsabbiltà tagħha li tassigura li lespressjonijiet sesswali jkunu xierqa fl-ambitu tal-liġi u li ma jistigmatizzawx jew jisfrutta lirresidenti u l-istaff.
3. L-amministrazzjoni toffrilek servizz professjonali biex tgħinek fl-iżvilupp tas-sesswalità
tiegħek, li tinkludi edukazzjoni sesswali, informazzjoni dwar is-saħħa sesswali u counselling.
4. L-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali timplementa programm edukattiv dwar:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

X’inhi s-sesswalita adulta, li tpinġi esperjenzi sesswali bħala normali;
Il-possibbiltà ta’ relazzjonijiet ta’ rispett u pjaċir sesswali;
Id-dehra tal-ġisem u l-kunfidenza bid-dehra tiegħek;
Tmesmis u mġieba xierqa u mhux xierqa;
Żvelar xieraq u mhux xieraq;
Ippjanar tal-familja;
Kontraċettivi;
“Health Screening”;
Tnaqqis fuq riskji ta’ mard trasmess sesswalment.

Dan il-programm edukattiv huwa addattat għall-bżonnijiet tiegħek.
5. L-istaff għandu aċċess għall-istess informazzjoni. Inti taf li l-istaff huwa mħarreġ biex
jiddiskuti dawn l-affarijiet miegħek u għandu l-attitudni t-tajba biex jagħmel dan. Lamministrazzjoni tissapportja l-istaff biex jgħinek tiddiskuti dwar dawn l-oqsma filwaqt illi
tifhem li mhux kull membru tal-istaff iħossu kunfidenti biex jesplora dan is-suġġett miegħek.
Madankollu l-amministrazzjoni tapprezza dan mill-bidu nett u tassigura li hemm membri talistaff li jistgħu jassistuk fuq dan is-suġġett u li jirreferuk għand professjonisti oħra meta jkun
hemm bżonn.
6. Is-servizz
residenzjali
għandu
politiki
u
proċeduri
aġġornati
dwar:
i.

Li jkun hemm staff adegwat li jiddiskuti miegħek u joffru sapport lill-bżonnijiet u/jew
il- ħsibijiet sesswali tiegħek ;
ii.
Min jaqsam il-kamra miegħek;
iii.
Attività sesswali fl-ambitu tas-servizz residenzjali li tinkludi masturbazzjoni,
pornografija u attività sesswali b’kunsens bejn persuni li jgħixu fis-servizz residenzjali
jew barra minnu;
iv.
Assessment tal-abbiltà ta’ persuna biex tagħti l-kunsens tagħha li tipparteċipa f’atti
sesswali;
v.
Ir-rappurtaġġ u investigazzjoni ta’ abbuż sesswali u molestazzjoni.
7. Ċerti aspetti tal-ħarsien personali tiegħek jistgħu jinvolvu intimità u jista’ jkollhom
konnotazzjoni sesswali (bħal pereżempju meta tinża’ l-ħwejjeg jew tinħasel). L-istaff
jipprovdi għajnuna fil-ħarsien personali b’mod sensittiv u ta’ rispett li jkun kompatibbli malpolicy tas-servizz residenzjali dwar kura personali. Il-persuna responsabbli mis-sapport
tiegħek jew professjonist ieħor li din tkun iddelegat ser jgħinek biex jesplora s-sentimenti
tiegħek f’dan ir-rigward.
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8. L-istaff jirrikonoxxi li s-sesswalità, il-bżonnijiet sesswali u l-preferenzi sesswali tiegħek huma
importanti għalik. L-istaff jaċċetta u jappoġġja d-dritt tiegħek li jkollok relazzjonijiet intimi li
int tħoss li għandu jkollok fil-privatezza ta’ darek jekk huwa legali li tagħmel dan.
9. L-istaff jassigura li espressjonijiet sesswali jsiru biss fil-privat u f’postijiet xierqa. Inti għandek
id-dritt li tkun taf liema spazji fis-servizz residenzjali huma identifikati bħala pubbliċi jew
privati.
10. Inti tiġi offrut sapport professjonali sabiex inti tkun tista’ ssolvi kull kunflitt li jista’ jkollok firrigward ta’ relazzjonijiet u mġiba sesswali.
11. Inti tkun mgħarraf mill-bidu nett li meta jkollok aċċess għal materjal li jinvolvi attività
sesswali llegali (pereżempju pedofilja) jew taġixxi b’mod mhux xieraq (pereżempju meta limġiba tiegħek hija ta’ theddida jew periklu fuq ħaddiehor) dan irid ikun irrappurtat lillamministrazzjoni u, f’xi każijiet, lill-pulizija.

Standard 15: Il-ħajja privata
Id-dritt tiegħek għall-privatezza jiġi rrispettat waqt li tuża s-servizz. Int tagħżel kif taqsam linformazzjoni dwarek u dwar kif tgħaddi l- ħin tiegħek
1. Int, flimkien ma’ dawk li taqsam il-kamra magħhom, ikollok kontroll fuq min jidħol fil-kamra
tiegħek jew fl-ispazju fejn tgħix, u meta dan jiġri.
2. L-istaff jikkonsulta miegħek dwar iż-żjarat u l-viżitaturi, kemm minn professjonisti jew millpubbliku u jipproteġik minn attenzjoni mhux mixtieqa. Din hija d-dar privata tiegħek u allura
ħadd m’għandu dritt li jidħol fid-dar mingħajr permess espliċitu tiegħek jew tar-residenti loħra.
3. Il-bieb tal-kamra tiegħek ser ikollu sistema li tissakkar u li tista’ tuża iżda membri tal-istaff
xorta waħda jkunu jistgħu jiftħu f’każ ta’ emerġenza. L-istaff iħabbatlek fil-kamra tas-sodda,
it-toilet, u l-kamra tal-banju, u jistenna lilek li tindika li jistgħu jidħlu qabel eventwalment
jidħlu.
4. Fejn int ma tistax taqdi l-bżonnijiet tiegħek ta’ kuljum, int tingħata s-sapport li għandek
bżonn b’mod li tinżamm id-dinjità tiegħek. Sapport jew trattament fiżiku tal-partijiet intimi
tiegħek jitwettqu b’mod sensittiv u fil-privat. Int tingħata l-għażla min se jgħinek, inkluż jekk
ikunx raġel jew mara.
5. Għandek spazju li jissakkar li fih tista’ żżomm l-affarijiet personali tiegħek fl-ispazju li tgħix fih
int stess.
6. Jekk tixtieq, int tista’ tqatta’ ħin għalik waħdek.
7. Int tista’ tirċievi telefonati b’mod privat fil-kamra tiegħek, kif ukoll tirċievi l-posta mingħajr
ma tkun miftuħa, inkluż posta elektronika, b’mod privat, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet
legali li jevitaw dan milli jseħħ. F’dan il-każ, l-istaff għandu jispjegalek dawn ir-raġunijiet u
dan jiġi ddokumentat. Int tirċievi l-posta tiegħek magħluqa iżda tirċievi għajnuna fittrattament tagħha jekk int titlob għal dan.
8. Inti tista’ titkellem mal- istaff fil-privat b’mod kunfidenzjali.
9. Int tingħata l-appoġġ kollu meħtieġ biex b’mod sigur toħroġ jew tidħol fid-dar xħin, kif u
meta tagħżel int u skont il-bżonnijiet tiegħek. Fejn hemm bżonn, dan jista’ jeħtieġ li jiġi
maħdum skont il-pjan personali ta’ sapport tiegħek. Int tiġi mgħarraf dwar xi restrizzjonijiet
dwar jekk toħroġ jew tidħol fid-dar.
10. L-użu tal-kameras inkluż CCTV huwa ristrett għall-ispazju minn fejn wieħed jista’ jidħol fiddar, passaġġi, lifts u taraġ għal raġunijiet ta’ sigurtà biss u li ma jinterrompux il-ħajja ta’
kuljum tiegħek u tar-residenti l-oħra. Madankollu, ir-residenti jew ir-rappreżentanti
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tagħhom jistgħu jitolbu li jkollhom kamera fil-kamra tagħhom għal raġunijiet ta’ sigurtà u
komunikazzjoni sakemm dan ma jkunx ta’ inkonvenjent għall-privatezza ta’ residenti oħra.
11. Informazzjoni kunfidenzjali dwarek tiġi mogħtija lill-istaff jew lill-professjonisti involuti filħajja tiegħek bil-kunsens tiegħek, sakemm il-liġi ma titlobx mod ieħor jew f’każ li inti qed
tipperikola l-ħajja tiegħek jew ta’ ħaddieħor. Dan ifisser li l-informazzjoni dwarek ma tkunx
fuq notice boards u li l- istaff ma jitkellimx dwarek fil-pubbliku mingħajr il-kunsens tiegħek.
L-informazzjoni dwarek tiġi ttrattata b’kunfidenzjalità u tiġi żvelata biss bil-kunsens tiegħek
skont il-parametri tal-liġi tal-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (kapitlu 440).
12. Inti tista’ taċċerta ruħek u tara li d-dettalji u informazzjoni personali tiegħek jiġu miżmuma
b’mod kunfidenzjali u li l-aċċess għalihom jitħalla biss f’ċirkostanzi kkontrollati. Int għandek
aċċess ħieles għar-rekords kollha miżmuma fis-servizz residenzjali b’informazzjoni personali
dwarek sakemm m’hemmx proċeduri kunfidenzjali jew liġijiet li jipprevjenu dan. Jekk għal xi
raġuni, pereżempju fejn dispożizzjonijiet legali speċifiċi japplikaw, int ma jkollokx aċċess
ħieles għar-rekords tiegħek, jew jekk dawn ma jistgħux jinżammu kunfidenzjali, int tiġi
mgħarraf għaliex u min għandu dritt li jarahom.

Standard 16: Tiekol tajjeb – jekk l-ikel huwa provdut mis-servizz
L-ikliet tiegħek huma varjati u nutrittivi. Dawn jirriflettu l-preferenzi tiegħek fl-ikel u kwalunkwe
bżonnijiet ta’ dieta speċjali. L-ikliet jiġu ppreparati u msajrin sew, u ppreżentati b’mod attraenti.
1. Int tista’ tagħżel li tkun involut fit-tisjir jew li ssajjar l-ikel tiegħek jekk tixtieq u jekk lassessment tiegħek jindika li inti tista’ tagħmel dan. Il-kċina u l-apparat li fiha, ikunu
addattati għall-abbiltajiet tiegħek.
2. Int mħeġġeġ li tiekol mal-persuni l-oħra li tgħix magħhom, iżda tista’ tagħżel li tiekol f’ħin
aktar addattat għalik u/jew b’mod privat sakemm dan ma jkunx ta’ inkonvenjent għarresidenti l-oħra.
3. Inti għandek biżżejjed ħin biex tiekol l-ikel tiegħek.
4. Int tista’ tieħu xi snack u tixrob xorb sħun jew kiesaħ (inkluż b’thickeners f’każ ta’ bżonn)
meta trid jekk l-assessment tiegħek ma jindikax li għandek bżonn tikkontrolla u tillimita
minħabba raġunijiet ta’ saħħa. Is- servizz għandu aċċess għal ilma li huwa tajjeb biex tixorbu
u li jingħata lilek mingħajr ħlas addizzjonali.
5. L-istaff responsabbli mit-tisjir kif ukoll il-kumplament tal-istaff involut fil-ħidma tas-servizz
residenzjali huwa mgħarraf bl-allerġiji tiegħek, l-għażliet preferiti tiegħek, kif ukoll
kwalunkwe preferenzi etniċi, kulturali jew ta’ twemmin tal-ikel li jista’ jkollok.
6. Il-persuni responsabbli mill-preparazzjoni tal-ikel jew it-tisjir għandhom ċertifikat validu filfood handling.
7. L-ikliet jiġu nutrizzjonalment ibbilanċjati għall-bżonnijiet tad-dieta tiegħek, pereżempju, jekk
tbati mill-kundizzjoni tad-dijabete jew f’każ li teħtieġ ikel f’forma mitħuna (liquidized jew
soft).
8. Inti għandek dritt għal menù varjat li jirrifletti l-għażliet tiegħek u li hu ppreparat skont ilprattici sanitarji. Il- menù huwa ppreżentat f’format aċċessibbli għalik u mpoġġi fejn tista’
tirreferi għalih faċilment.
9. L-amministrazzjoni tas-servizz tassigura li inti tingħata l-ikel f’ammonti u kwalità li huwa
addattat għalik.
10. Jekk hemm xi ħaġa li tista’ taffettwa l-ħila tiegħek li tiekol jew tixrob, pereżempju problemi
ta’ saħħa dentali jew biex tibla’, l-istaff ser jirrekomanda li din tiġi evalwata u riveduta
regolarment minn professjonisti adekwati. L-istaff se jgħinek issegwi l-pariri tagħhom inkluż
li tuża pużati modifikati jew apparat apposta jew li xi ħadd jassistik tiekol jew tixrob b’mod
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rispettuż u b’mod li jogħġob lilek. L-istaff ma jinżammx responsabbli kemm il- darba inti jew
min jieħu ħsiebek ma timxux ma’ dawn il-pariri professjonali.

Standard 17: L-istil ta’ ħajja – soċjali, kulturali u t-twemmin jew fidi reliġjuża
Il-valuri soċjali, kulturali u reliġjużi tiegħek jiġu rispettati. Int titħalla tgħix ħajtek fid-dawl tattwemmin tiegħek b’mod li jirrispetta d-drittijiet ta’ residenti oħra li jagħmlu dan ukoll.
1. Inti titħalla fil-libertà li ma tipprattika l-ebda twemmin partikolari, jew li tagħżel kif
tipprattika t-twemmin tiegħek.
2. L-istaff jassigura li jkun infurmat sew dwar l-implikazzjonijiet tat-twemmin soċjali, kulturali u
reliġjuż tiegħek kemm għalik kif ukoll għal persuni oħra li jgħixu fl-istess servizz residenzjali.
F’każ ta’ kunflitti bejnek u residenti oħra jinstab kompromess aċċettabbli għall-partijiet
kollha.
3. Int tingħata l-opportunità u s-sapport li jista’ jkollok bżonn biex tippratika t-twemmin reliġjuż
tiegħek, tipparteċipa jew tikkomunika mal-komunità, għaqda jew attività tal-għażla tiegħek.
4. Ir-rutina u l-preferenzi tiegħek, u l-ħtiġijiet kulturali rrelatati mal-kura personali tiegħek jiġu
rrispettati.
5. Festi pubbliċi u attivitajiet reliġjużi, għeluq sninek, u anniversarji personali li tinforma bihom
lil min jamministra s-servizz residenzjali jiġu rikonoxxuti u jinstabu modi li jassiguraw li int
tista’ tfakkar u tiċċelebra dawn l-okkażjonijiet kif tixtieq.
6. L-attivitajiet soċjali u ta’ divertiment, kif ukoll attivitajiet oħra pprovduti mis-servizz
residenzjali, jiġu organizzati b’konsultazzjoni miegħek u b’mod li int tkun tista’ tipparteċipa
fihom jekk tixtieq. Inti tkun infurmat dwar dawn l-attivitajiet minn qabel.

Standard 18: Kura paljattiva
Int għandek tkun taf li l-istaff jaġixxi b’mod sensittiv u jkun ta’ appoġġ għalik matul iż-żminijiet diffiċli
li jinvolvu kura paljattiva jew telfa ta’ xi ħadd għażiż.
1. Inti taf il-polika dwar l-arranġamenti li jistgħu jsiru waqt l-aħħar żmien ta’ ħajtek. Din il-polika
tinkludi provvedimenti għal sitwazzjoni fejn int m’għandekx qraba. Jekk int tixtieq, l-istaff ser
jiddiskuti miegħek kif ukoll mal-persuni li huma importanti għalik, fejn int tixtieq li tmut u
x’inhu possibbli għalik. Jekk int tixtieq, l-istaff jgħinek tesprimi x-xewqat tiegħek dwar min
għandu jkun infurmat dwar u involut fis-sapport fiżiku, personali u spiritwali tiegħek waqt laħħar żmien ta’ ħajtek.
2. L-istaff jgħinek tesprimi x-xewqat tiegħek dwar x’jiġri minnek wara li tmut, jekk trid. Isservizz residenzjali għandu proċeduri li bihom dawn ix-xewqat tiegħek jiġu kkunsidrati. Inti
taf il-policy tas-servizz residenzjali dwar ir-responsabbilitajiet irrelatati mal-funeral u
x’għażliet huma disponibbli għalik. Din il-policy tinkludi provvedimenti għal sitwazzjoni fejn
int m’għandekx qraba.
3. L-istaff se jiżgura li l-mewt tiegħek tkun kemm jista’ jkun ħielsa mill-uġigħ u distress. Int ser
tkun tista’ tagħżel jekk tixtieqx li jkollok lil xi ħadd miegħek waqt mewtek u min għandha
tkun din il-persuna/i. L-istaff ser jagħmel kull sforz biex jiżġura li dan jiġi rrispettat.
4. Il-persuna responsabbli mis-sapport tiegħek tissapportjak tagħmel testment. Int tiddiskuti
mal-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali dwar x’tixtieq li jsir mill-oġġetti personali
tiegħek li qegħdin ġod-dar wara mewtek.
5. Meta int tmut, il-ġisem tiegħek jiġi ttrattat b’dinjità, sensittività u rispett, skont il-preferenzi
soċjali, kulturali u reliġjużi espressi minnek.
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6. Int għandek isserraħ rasek li kwalunkwe mewt fis-servizz residenzjali tiġi ttrattata b’dinjità,
sensittività u prudenza.
7. Jekk int titlef lil xi ħadd qrib tiegħek, int ser tingħata s-sapport meħtieġ b’mod sħiħ. L-istaff
se jkun hemm għalik u jgħinek skont il-bżonn. Int ser ikollok l-opportunità li, jekk trid,
issellem jew tattendi għall-funeral tal-persuna.
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Ir-Raba’ Taqsima tal-Istandards – Wara li Tuża s-Servizz
Għal xi nies, servizz residenzjali partikolari mhix id-dar fejn jgħixu ħajjithom kollha. Tista’ tiddeċiedi li
titlaq mis-servizz residenzjali biex tgħix f’post ieħor, pereżempju f’dar oħra, għal rasek jew ma’
qrabatek. Biex din iċ-ċaqliqa tkun ta’ suċċess, inti trid tieħu l-ħin tiegħek biex tagħżel fejn sejjer tgħix
u jrid ikollok is-sapport tan-nies ta’ madwarek. Inti għandek tkun involut b’mod sħiħ f’diskussjonijiet
dwar dawn id-deċiżjonijiet u l-ippjanar li hemm bżonn isir f’dan ir-rigward u li tirċievi informazzjoni
sħiħa dwar x’qed jiġri u kif ser tiġi affettwat.

Standard 19: Tibdil jew waqfien tas-servizz residenzjali tiegħek
Int tiġi involut għal ħafna ħin fl-ippjanar u d-diskussjoni dwar l-aħjar mod li permezz tiegħu int tista’
timxi ’l quddiem. Dan l-ippjanar u diskussjoni jinvolvu wkoll lil min jieħu ħsiebek jew lirrappreżentant tiegħek (jew it-tnejn li huma), kif ukoll l-istaff tas-servizz residenzjali.
1. Inti għandek id-dritt tibqa’ tgħix fis-servizz residenzjali tul ħajtek. Madanakollu, jekk tixtieq
inti tista’ tmur tgħix f’akkomodazzjoni residenzjali oħra. Jista’ jkun hemm xi każijiet fejn ilbżonnijiet tiegħek ma jistgħux ikunu milħuqa mis-servizz residenzjali li tkun qed tgħix fih, jew
is-servizz ikollu jagħlaq. F’dawn il- każijiet, il-persuna responsabbli mis-sapport tiegħek ser
tavżak minn qabel u tgħinek taċċessa servizz alternattiv li jkun jista’ jilħaq il-bżonnijiet
tiegħek filwaqt li tispjegalek is-sitwazzjoni b’mod sħiħ.
2. Int tiġi involut fl-evalwazzjoni imparzjali tar-riskji u l-benefiċċji possibbli għalik u għall-oħrajn
jekk int tiċċaqlaq.
3. Iż-żewg servizzi residenzjali jagħtu l-opportunità lill-persuni li inti tixtieq tinvolvi sabiex
jappoġġjawk waqt din il-bidla u l-istaff ikun konxju dwar kif din il-bidla se taffettwak b’mod
ħolistiku.
4. Int tista’ żżur il-post li tixtieq tmur tgħix fih filwaqt li fl-istess ħin iżżomm l-akkomodazzjoni
attwali tiegħek waqt li tiddeċiedi dwar iċ-ċaqliq tiegħek.
5. Int tiġi involut fil-laqgħat kollha fir-rigward taċ-ċaqliq u l-futur tiegħek.
6. Int u qrabatek tirċievu l-appoġġ kollu meħtieġ matul u wara ċ-ċaqliq. L-amministrazzjoni tasservizz residenzjali iżżommlok il-post tiegħek għal tul il-perijodu tat-transizzjoni u minn talinqas xahar wara li tiċċaqlaq għall- akkomodazzjoni residenzjali il-ġdida, jekk trid. Dan jista’
jinvolvi xi ħlas.
7. Isir handover bejn is-servizz residenzjali l-antik u s-servizz residenzjali ġdid li ser jilqgħek. Irrekords tal-assessment u l-pjan personali ta’ sapport tiegħek u l-fajl mediku tiegħek jiġu
mgħoddija lill-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali ġdid malajr kemm jista’ jkun skont illiġi tal-protezzjoni tad-‘data’. Dawn ir-rekords ser ikunu kompluti u aġġornati.
8. Jekk ikollok titlaq mis-servizz residenzjali minħabba li dan ma jkunx jista’ jkompli jaqdi lbżonnijiet tiegħek, jew ikollu jagħlaq, l-amministrazzjoni tispjegalek x’alternattivi jista’ jkun
hemm għalik u tpoġġik f’kuntatt ma’ persuni oħra li jistgħu jgħinuk f’din il-bidla. Dan sabiex
il-bidla minn akkomodazzjoni residenzjali għall-oħra tkun tinvolvi l-inqas ammont ta’ riskju u
tfixkil għalik.
9. Jekk is-servizz residenzjali ser jagħlaq temporanjament, l-amministrazzjoni tavżak mill-aktar
fis possibbli dwar il-bżonn li ser ikollok timxi għal akkomodazzjoni alternattiva għal dak ilperijodu. L-amministrazzjoni ser issiblek akkomodazzjoni alternattiva u tgħinek tikseb linformazzjoni kollha li għandek bżonn biex din il-bidla tkun tinvolvi l-inqas ammont ta’ riskju
u tfixkil għalik. F’dan il-każ, l-amministrazzjoni tas-servizz residenzjali permanenti tiegħek
tassigura li s-servizz tiegħek ser jibqa’ jingħata bħas-soltu waqt li inti ser tkun fir-residenza
temporanja.
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10. Jekk is-servizz residenzjali ser jieqaf minħabba f’emerġenza, l-amministrazzjoni ser tinfurmak
mill-aktar fis possibbli. Jekk dan mhux il-kaz, l-amministrazzjoni ser tinfurmak minn tal-inqas
sitt xhur qabel l-għeluq ippjanat jekk l-għeluq idum iktar minn ħames t’ijiem.
11. Int għandek l-opportunità li żżomm il-ħbiberiji eżistenti tiegħek.
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Anness
Dan id-dokument jinkludi bosta referenzi għal-leġiżlazzjonijiet. Billi dawn jistgħu jinbidlu jew
jitneħħew minn żmien għal ieħor, l-amendi applikabbli jew leġiżlazzjonijet sostitwiti jistgħu
japplikaw. Waqt li d-dokument kien qed jiġi mfassal, leġiżlazzjonijiet pertinenti jinkludu, iżda mhux
limitati għal:







Liġi dwar il-Kustodja (Kapitlu 24 ta’ 2012)
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=24286&l=2
Protezzjoni u Privatezza tad-Data (Kapitlu 440)
http://www.idpc.gov.mt/dbfile.aspx/DPA_amended2012MT.pdf
Att dwar l-Awtorita` għas-Saħħa u s-Sigurta fuq il-Post tax-Xogħol (Avviż Legali 44 ta’ 2002 u
l-Avviż Legali 437 ta’ 2012)
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=10720&l=2
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Persuni d’Diżabilita`
http://www.knpd.org/pubs/pdf/070130_UNConv_m.pdf
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fuq id-Drittijiet tat-Tfal
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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