
L-Unur Ewropew
“Għall-aħjar prattika ta’ parteċipazzjoni ċivika fis-saħħa”

L-għan ta’ din l-attività hu li jidentifika u jagħti premju lil 3 attivitajiet għall-aħjar
prattika li jinvolvu ċ-ċittadini u organizzazzjonijiet tal-pazjenti fil-qasam tas-saħħa. L-
Active Citizenship iddeċidiet li tagħti dan l-unur fis-Sena Ewropea tal-Volontarjat
lill-attivitajiet li jħeġġu li ċ-ċittadini jkunu attivi f’dan il-qasam hekk kif imfassal
mill-Unjoni Ewropea għas-sena 2011.

L-unur għall-aħjar prattika ta’ parteċipazzjoni ċivika fis-saħħa hi inizjattiva ta’
suċċess li ġiet implimentata bil-parteċipazzjoni ta’ organizzazjonijiet taċ-cittadini fil-
qasam tas-saħħa fuq il-bażi ta’ 3 drittijiet ta’ ċittidini attivi kif iddikjarat fil-Karta
Ewropea tad-Drittijiet tal-Pazjenti.

L-aħjar prattiċi nġabru permezz tas-sit elettroniku tal-Active Citizenship
Network (CAN) bejn l-20 ta’ Jannar u l-20 ta’ Frar 2011.

Ġurija esperta1 evalwat il-kontenut tat-33 prattika miġbura skont l-4 kriterji stabbiliti
(riproduċibiltà, innovazzjoni, ta’ valur miżjud u f’lokhom).
Il-premijiet kienu €3000 għall-ewwel premju, €2000 bħala t-tieni premju €1000 bħala
t-tielet premju. Dawn il-premijiet tqassmu waqt konferenza li saret għal dan il-għan.

Ir-rebbieħa kienu:
L-ewwel premju:

BP. n. 14 Chance for life. lil Association of Women with Cancer and Adherents, il-
Bulgarija.

It-tieni premju:

BP. n. 33 Play-therapy and pain in children lil Unità Operativa di Pediatria Pession.
Oncologia ed Ematologia Pediatrica, tal-Policlinico S. Orsola Malpigli, L-Italja.

It-tielet premju:

BP. n. 30 Patient Involvement in Health Technology Assessment (HTA) and clinical
guidelines lil Pelvic Pain Support Network tar-Renju Unit.

Lista tas-sottomissjonijiet għall-Unur tal-Aħjar Prattika u l-kriterji tal-għażla jistgħu
jinkisbu mis-sit elettroniku: www.activecitizenship.net

1 Grazzi  speċjali lil: Mary Baker, European Federation of Neurological Associations (EFNA); Nicola Bedlington , European
Patients' Forum (EPF); Birgit Beger, Standing Committee of European Doctors (CPME); John Chave, Pharmaceutical Group
of the European Union (PGEU); Pim De Graaf, European Forum for Primary Care (EFPC); Paul De Raeve, European
Federation of Nurses Associations (EFN); Pascal Garel, European Hospital and Healthcare Federation (HOPE); Francesca
Moccia, Tribunal for Patients’Rights – Cittadinanzattiva; Cira Solimene (UILDM).
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Dettalji
Isem u Kunjom: Nora Macelli

Organizzazzjoni St Jeanne Antide Foundation

Email: macen.sjaf@gmail.com

Pajjiż: Malta

Deskrizzjoni

Titlu tal- Aħjar Prattika:

LWIEN – xogħol biex tilħaq il-kommunità biex jiġu
identifikati u jingħataw support familji li hu diffiċli biex tasal
għalihom, għax jieħdu ħsieb persuni bi problemi ta’ saħħa
mentali fi proċess biex jgħinu lilhom infushom.

1. L-Atturi fl- Aħjar Prattika

Organizzazzjoni
Ċivika::

Il-Fundazzjoni St Jeanne Antide (NGO rreġistrata b’għadd
ta’ professjonisti li jitħallsu u b’ madwar 50 voluntier).

Istituzzjoni
Pubblika:

Il-Ministeru għas-Saħħa u l-Kura fil-Komunità

Oħrajn involuti
(mhux iktar minn 250

ittra)

Il-Mental Health Association Malta (NGO irreġistrata
magħmula minn qraba li jieħdu ħsieb ta’ persuni bi problemi
ta’ saħħa mentali) affilijata mal-EUFAMI. Xi membri huma
professjonisti fil-qasam tas-saħħa, tas-saħħa mentali u dak
soċjali.

2. Min beda fl-Aħjar Prattika?
Organizzazjoni

Ċivika:: Iva

Istituzzjoni Pubblika

3. Lokalita

Belt/Reġjun: Xlokk

Pajjiż: Malta

4. Tul ta’ żmien

Bidu: 2012

Tmien: 2014



5. Għan

Oġġettivi:
(mhux iktar minn 1000

ittra)

– Biex tnaqqas l-iżolament ta’ qraba li jduru b’persuni bi
problemi ta’ saħħa mentali.
– Biex tnaqqas stigma dwar il-persuna nnifisha.
– Biex tipprevjeni li l-persuni li jduru bil-persuna marida ma
jgħejjewx b’mod eċċessiv u jibdew ibatu mid-dipressjoni u
jkun hemm tkissir tas-sistema tal-familja li qed toffri l-
għajnuna.
– Biex tinkoraġixxi li l-persuna tkun lesta biex titkellem
għaliha nnifisha.
Oġġettivi Speċifiċi – Biex tidentifika kategorija ta’ ċittadini li
mhumiex mgħejjuna – qraba ta’ persuni b’mard mentali. –
Biex tipprovdi konsultazzjoni ffokata fuq sitwazzjonijiet li
qed jikkawżaw stress fil-familja. – Biex tiffaċilita proċess
biex il-persuna tgħin lilha nnifisha. – Biex tagħti importanza
għar-rwol prinċipali li l-familja tagħti fil-kura u l-ħarsien. –
Biex ninkoraġġixxu lill-qraba biex jitkellmu f’isem il-persuni l-
aktar vulnerabbli. – Biex tidentifika problemi komuni u
twassalhom lil min ifassal il-politika. – Biex taħdem flimkien
ma’ NGOs oħra u entitajiet pubbliċi attivi fil-qasam tas-
saħħa u tal-saħħa mentali.

Riżorsi:
(mhux iktar minn 500

ittra)

Psychiatric Nurse bl-esperjenza u Social Worker fil-
komunità. Kollaborazzjoni mal-Mental Health Association
għal promozzjoni fuq il-midja u xogħol ta’ support. Żvilupp
konġunt ta’ pubblilkazzjonijiet għall-qraba. Outreach
workers fil-komunità. Post li jilqgħek għax-xogħol ta’
support mal-familji. L-ewwel fondi ġew mill-Ministeru tas-
Saħħa peress li l-inizjattivi jikkomplimentaw il-politika tal-
gvern li tagħti support fil-komunità. Professjonisti jagħtu
servizz ta’ konsultazzjoni bit-telefown bla ħlas.

Riżultat:
(mhux iktar minn 500

ittra)

- Kull ġimgħa kien isir xogħol fil-komunità f’żoni diffiċli biex
jiġu identifikati familji vulnerabbli u numru ta’ persuni bi
djanjożi żbaljata. – Konsultazzjoni mal-familja darbtejn fil-
ġimgħa. - 2 Programmi fuq ir-radju. - 3 Grupp ta’ Support
għal qraba li kellhom livell għoli ta’ ansjetà. –
Pubblikazzjonijiet flimkien mal-Mental Health Association:
“L-istillel ileqqu aktar fid-dlam” miktub minn qraba tqassam
fi Frar. – Studju ta’ każi għas-support. – Dawn il-każi ġew
studjati biex tinġabar evidenza, issir evalwazzjoni u taħriġ.

Analiżi

Kamp tal-Azzjoni Saħħa Mentali

Tip tal-Aħjar
Prattika

Sħubija ma’ NGO oħra – il-Mental Health Association Malta
– bl-ewwel fondi mogħtija mill-Ministeru għas-Saħħa u l-
Kura fil-Komunità, xogħol biex tilħaq nies fil-komunità użat
bħala l-għodda biex jiġu identifikati familji f’riskju ta’ tkissir.

L-iżvilupp tal-
Aħjar Prattika

(mhux iktar minn 1000
ittra)

Żewġ prinċipji li tħaddem il-Fundazzjoni St Jeanne Antide
huma li tidentifika dawk il-kategoriji ta ċittadini vulnerabbli li
m’għandhomx jew għandhom ftit għajnuna u li ma toffrix
servizzi li huma diġà offruti jew jeżistu. Permezz ta’ xogħol li
jsir fil-kommunità, il-Fundazzjoni iltaqgħet ma’ numru kbir ta’
persuni li jgħatu l-ħarsien b’mod informali li kienu qed isibu
diffikultajiet kbar u ma kellhom ebda support mis-servizzi



prinċipali tas-saħħa. Qraba mlew huma stess kwistjonarju
biex jiddetermina l-livell ta’ ansjetà. Dan wera l-ogħla livell
ta’ stress. Psychiatric nurse kompetenti tqabbdet biex
tipprovdi konsulenza lill-familji. Il-Ministeru kien ikkuntatjat
biex jipprovdi l-finanzjament biex jibda l-programm u dan
kien approvat mingħajr dewmin. Il-Fundazzjoni żiedet il-
kollaborazzjoni tagħha mal-Mental Health Association.
Twaqqfu 3 gruppi ta’ support. Saru sensiela ta’ programmi
fuq ir-radju bejn Awwissu u  Diċembru.

Ostakli
(mhux iktar minn 1000

ittra)

1. Probema ta’ fondi minħabba s-sitwazzjoni ekonomika. 2.
Dejjem hemm persuna li ġġorr ir-responsabbiltà tal-ħarsien
waqt li l-membri l-oħra tal-familja ifarfru minn din ir-
responsabbiltà. 3. Stigma tagħhom infushom fost il-qraba
tal-persuni b’mard mentali, l-istigma fuq livell nazzjonali
għadha preżenti 4. Familji fqar u vulnerabbli li ma jistgħux
iħallsu għal konsultazzjoni privata ta’ psikjatra. 5. Il-fatt li
qraba li jieħdu ħsieb il-morda fil-familja mhumiex fi grupp li
jista’ jsemma leħnu u dan ix-xogħol isir f’setturi oħra. 6. Is-
saħħa u s-saħħa mentali bħala sistema għadha mhijiex
estiża biex toffri support lil qraba li jieħdu ħsieb lill-pazjenti
kuljum.

Kif ingħelbu l-
ostakli (mhux iktar

minn 500 ittra)

1. Il-Ministeru laqa’ l-ġustifikazzjoni tal-proġett u aċċetta li
jagħti l-fondi biex jibda il-proġett. 2. Konsultazzjoni fil-familja
twassal biex ikun hemm diskussjoni miftuħa u dinamika fil-
familja li toħroġ ir-rwol ta’ kull membru fil-familja. 3.
Tiġġieled l-istigma u l-stigma lejn il-persuna stess permezz
ta’ programm tar-radju u pubblikazzjonijiet fejn familji
qasmu l-esperjenzi tagħhom. 4. Provdut servizz ta’
konsultazzjoni għall-famija kollha. 5. Ħidma flimkien mal-
Mental Health Association Malta.

Fatturi li għenu fil-
proċess

(mhux iktar minn 500
ittra)

1. Ix-xogħol fil-komunità wera li hu għodda importanti biex
tidentifika l-ħafna familji li qed ibatu u li m’għandhomx
mezzi biex isibu s-support li tant għandhom bżonn.
2. Il-fatt li kważi ma jeżistu l-ebda servizzi tas-saħħa
pubblika għal qraba ta’ persuni b’mard mentali.
 3. Il-ħerqa tal-qraba li jiktbu u jitkellmu biex jiġġieldu l-
istigma.
4. Il-ħerqa ta’ professjonisti tal-Fundazzjoni li jħabbtu l-
bibien f’żoni sensittivi biex isibu u jgħinu lill-familji anke fi
tmiem il-ġimgħa.

Impatt fuq il-
parteċipanti

(mhux aktar minn 1000
ittra)

Il-ħidma tal-NGOs li ħadmu fi sħab biex jgħatu support lis-
settur vulnerabbli tas-soċjetà u jitkellmu dwar id-diffikultajiet
qed tħalli l-frott u twassal għal aktar inizjattivi. Fil-familji
vulnerabbli esklużi mis-soċjetà: - esprimew li kienu sorpriżi
li hemm tant professjonisti li lesti jgħinuhom b’dan il-mod. –
Li tegħleb in-nuqqas ta’ fiduċja u aċċess għas-servizzi li
għandhom bżonn jew li jerġgħu javviċinawhom. – Iħarsu
lejn il-gruppi ta’ support bħala spazju biex jieħdu ħsieb
tagħhom  infushom u jinkoraġġixxu lit-tfal biex jagħmlu l-
istess. - Espremew gratitudni għas-support biex jifhmu l-
kura u l-effetti tagħha u kif jistgħu jiġu megħluba u kif jistgħu
jużaw il-pjan tal-cognitive behaviour therapy li hu ta’
benefiċċju għal familja kollha. – Qed jemozjonaw ruħhom
meta jaraw li t-tkissir tal-familja qed ikun evitat, speċjalment
meta ma tkunx saret djanjożi tajba, fejn hemm reżistenza
għall-kura, nuqqas ta’ djanjożi u nuqqas ta’ support li jista’
jwassal biex titkisser il-familja. – Tnaqqis ta’ stress u



ansjetà meta d-diffikultà fid-djanjożi tiġi identifikata mit-tim u
jkun hemm bidla fil-kura li twassal għal titjib fil-kundizzjoni-
Familji: "Servizz tal-ħolm"

Evalwazzjoni

1. Reproduċibilità
(mhux iktar minn 250

ittra)

Kull organizzazzjoni tista’ tirrepeti jew taddatta l-mudell użat
kemm-il darba l-ħaddiema huma lesti li joħorġu u jaħdmu
f’komunità b’konċentrazzjoni qawwija ta’ problemi soċjali u li
jaħdmu bi sħab ma’ organizzazzjonijiet oħra kemm fil-
komunità stess u livelli oħra.

2. Innovattiv
(mhux iktar minn 250

ittra)

Ma kienx jeżisti l-ebda servizz għall-qraba vulnerabbli u bi
stress qawwi li seta’ jgħinhom biex ipoġġu bilqiegħda bħala
familja mal-professjonisti u flimkien jiddiskutu d-diffikultajiet
tagħhom. EUFAMI se taqleb mill-Ingliż ktieb għall-qraba
mill-qraba.

3. Valur Miżjud
(mhux iktar minn 250

ittra)

-Iż-żewġ orgaizzazzjonijiet qed jgħinu gruppi bbażati fil-
komunità biex jevalwaw kemm hi r-rata ta’ mard mentali
biex jidentifikaw il-bżonnijiet ta’ support ibbażat fil-komunità.
Lokalitajiet oħra jistgħu jkunu interessati. L-interess biex
toħroġ fil-komunità u taħdem fost l-aktar familji fil-bżonn.

4. F’loku
(mhux iktar minn 250

ittra)

- Tagħti vuċi lil dwak l-aktar vulnerabbli u settur
konsiderevoli fis-soċjetà li mhux meqjus. – Iwassal biex
qraba ta’ persuni b’mard mentali jkunu infurmati sew, aktar
abbli u finalment aktar kapaċi li jgħinu lil min hu fil-bżonn. .

Informazzjoni Oħra
:

Hu mixtieq li l-inizjattiva LWIEN issir ċentru tal-eċċellenza
ta’ ħidma fost il-familji ta’ persuni b’mard mentali. Dar zgħira
viċin l-uffiċji tal-Fundazzjoni qed ikunu rranġati minn grupp
ta’ priġunieri. Dan ix-xogħol qiegħed bil-mod il-mod iqajjem
aktar għarfien.
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Dettalji
Isem u Kunjom: Antoinette Zahra

Organizzazzjoni: Malta Health Network

Email: info@maltahealthnetwork.org

Pajjiż: Malta

Deskrizzjoni
Titlu tal- Aħjar Prattika: Servizz tal-Meals-on-Wheels f’Għawdex

1. L-Atturi fl-Aħjar Prattika

Organizzazzjoni
Ċivika:: The Friends of the Sick & Elderly in Gozo (FSEG)

Istituzzjoni
Pubblika:

Il-Ministeru għal Għawdex

Oħrajn involuti
(mhux iktar minn 250

ittra)

Id-Dipartiment għal Kura tal-Anzjani (Għawdex), ristorant u
kejterer fil-bini tal-MAS, skrivan voluntier tal-MAS u vann
provdut mill-FSEG u xufier impjegat mill-FSEG

2. Min beda din il-Prattika?
Organizzazzjoni

Ċivika:: iva

Istituzzjoni Pubblika

3. Lokalità

Belt/Reġjun: Għawdex

Pajjiż: Malta

4. Tul ta’ żmien

Bidu: 01/12/1999

Tmien: mhux applikabbli



5. Għan

Oġġettivi:
(mhux iktar minn 1000

ittra)

Biex ikun assigurat li persuni vulnerabbli ikollhom aċċess
għal nutrizjoni adekwata, speċjalment dawk li ma joħorġux
min-darhom, l-anzjani, dawk fis-sodod u persuni bi
bżonnijiet speċjali.

Riżorsi:
(mhux iktar minn 500

ittra)

Fondi huma pprovduti mill-Ministeru għal Għawdex: l-ikel
hu pprovdut mill-katerer skont kuntratt u mħallas bi prezz
issussidjat mill-klijent meta jirċievi l-ikel. L-ikla hi waħda
bnina ta’ 3 platti fuq menù li jinbidel kull ħmistax, l-ikla
titwassal mix-xufier tal-FSEG permezz ta’ vann li ngħata
b’donazzjoni lill-FSEG; is-sistema hi taħt il-ħarsien tad-
Dipartiment għal Kura tal-Anzjani (Għawdex), il-MAS u l-
FSEG f’kumitat li jassigura il-kwalità tas-servizz.

Riżultat:
(mhux iktar minn 500

ittra)
Ir-riżultat jidher fis-sodisfazzjon li dejjem juru il-klijenti.

Analiżi

Kamp ta’ Azzjoni Saħħa – Nutrizzjoni

Tip ta l- fl-Aħjar
Prattika Nutrizzjoni aħjar għall-pazjenti li ma joħorġux mid-dar

L-iżvilupp tal-
Aħjar Prattika
(max 1000 ittra)

L-idea bidet fl-1999 mill-FSEG f’kollaborazzjoni mal-MAS
Sheltered Residence for the Older, li fetħet ristorant ġdid.
Dan is-suġġeriment intlaqa’ mill-Ministeru għal Għawdex u
bi sħab bejn it-tliet entitajiet ġie ffirmat kuntratt. L-FSEG
għamlu d-donazzjoni ta’ vann ġdid speċifikament biex
jitqassam l-ikel f’Għawdex wara li jkun preparat fir-ristorant
tal-MAS, il-prezz hu marbut bil-kuntratt u l-Ministeru
jagħmel tajjeb għall-ispejjeż tal-vann u jipprovdi l-kontenituri
neċessarji għat-tqassim tal-ikel li jrid ikun ukoll iżomm
temperatura sħuna. L-ikel jitqassam kuljum – 365 jum fis-
sena. Il-proġett beda bil-mod imma rranka sew bi storja ta’
suċċess f’dawn l-aħħar 11-il sena. In-numru ta’ ikliet li
jitqassmu dejjem jiżdied.  Kien hemm ftit ilmenti u l-ebda
ilment f’dawn l-aħħar snin, għaldaqstant hemm sodisfazzjon
b’mod ġenerali fost dawk li jagħmlu użu mis-servizz.  B’din
ir-rata s-servizz tal-Meals-on-Wheels f’ Għawdex se
jitkompla b’mod indefinittiv.

Ostakli
(mhux iktar minn 1000

ittra)

Fl-ewwel snin, xi anzjani kienu jaħsbu li l-ikel kien ta’
kwalità baxxa bħall-Victory Kitchens ta’ żmien l-aħħar
gwerra, iżda din-idea żbaljata malajr inbiddlet permezz tal-
kwalità għolja u eċċellenti tal-ikel u l-preparazzjoni tal-ikel.

Kif ingħelbu l-
ostakli (mhux iktar

minn 500 ittra)

Il-menùs tfasslu fuq suġġerimenti skont il-gosti tal-individwu
u din ittieħdet bis-serjetà biex ix-xewqat tal-klijenti jiġu
milqugħin .

Fatturi li għenu fil-
proċess

(mhux iktar minn 500
ittra)

Fatturi bħar-rieda tajba, determinazzjoni li l-ħidma twassal
għas-suċċess, perseveranza ta’ dawk kollha involuti,
moniteraġġ b’attenzjoni, sens komuni, flessibiltà fl-attitudni
u ħarsien għax-xewqat tal-klijenti għenu fil-proċess.

Impatt fuq il- Sodisfazzjoni ġenerali flimkien ma’ attitudni pożittiva biex



parteċipanti
(mhux iktar minn 1000

ittra)

jingħata serviżż dejjem aħjar.

Evalwazzjoni
1. Reproduċibilità
(mhux iktar minn 250

ittra)

Il-proġett tal-Meals-on-Wheels kif spjegat jista’ jsir
f’komunità żgħira b’kollaborazzjoni bejn organizzazzjonijiet
u entitajiet pubbliċi .

2. Innovattiv
(mhux iktar minn 250

ittra)

L-idea tal-Meals-on-Wheels mhix ġdida però l-
kollaborazzjoni bejn il-partijiet involuti hi waħda eżemplari.

3. Valur Miżjud
(mhux iktar minn 250

ittra)

Il-valur miżjud hu l-għan aħħari tas-servizz li huwa n-
nutriment u titjib fis-saħħa tal-klijenti. Flimkien mal-ħarsien
soċjali tal-anzjani jew persuni batuti speċjalment dawk
waħedhom li ma jagħtux każ biex isajru.

4. F’loku
(mhux iktar minn 250

ittra)

Minkejja l-fatt li servizz simili kien ilu jingħata f’Malta għal
numru ta’ snin, is-servizz tal-Meals-on-Wheels f’Għawdex
ma kienx jeżisti qabel dan l-sforz bejn l-entitajiet konċernati.

Informazzjoni Oħra
:
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Dettalji
Isem u Kunjom: Antoinette Zahra

Organizzazzjoni Malta Health Network

Email: info@maltahealthnetwork.org

Pajjiż: Malta

Deskrizzjoni

Titlu tal- Aħjar Prattika:
Li wieħed jagħti l-kunsens tiegħu biex titniżżel fil-karta tal-
identità x-xewqa tiegħu li jagħti l-organi għat-trapjant f’każ
ta’ mewt.

1. L-Atturi fl- Aħjar Prattika

Organizzazzjoni
Ċivika:: Transplant Support Group (Malta)

Istituzzjoni
Pubblika:

Eventwalment, id-Diviżjoni tal-Puluzija (Kummissarju tal-
Puluzija)

Oħrajn involuti
(mhux iktar minn 250

ittra)

M. Fsadni & Associates (li mexxew stħarriġ nazzjonali dwar
it-tema f’isem l-Għaqda.

2. Min beda fl-Aħjar Prattika?
Organizzazjoni

Ċivika:: Iva

Istituzzjoni Pubblika

3. Lokalita

Belt/Reġjun: Il-Ħamrun

Pajjiż: Malta

4. Tul ta’ żmien

Bidu: Settembru 2010



Tmien: Diċembru 2010

5. Għan

Oġġettivi:
(mhux iktar minn 1000

ittra)

Biex tara l-kunsens ta’ dawk il-persuni li jixtiequ jagħtu l-
organi tagħhom għat-trapjant wara mewthom biex din
titniżżel fil-karta tal-identità ġdida li mistennija tkun imġedda
fil-futur qarib.

Riżorsi:
(mhux iktar minn 500

ittra)

Ir-rapport kien primarjament indirizzat lill-Kummissarju
Elettorali, lil Ministru għall-Informazzjoni u lill-Kummissarju
tal-Puluzija li hu responsabbli mit-tiġdid tal-karti tal-identità.

Riżultat:
(mhux iktar minn 500

ittra)

Is-suċċess hu meqjus fuq is-support li l-idea kellha kemm
mill-Parlament Malti kif ukoll ir-rakomandazzjoni tal-
Eċċellenza Tiegħu l-President ta’ Malta f’konferenza
organizzata mill-Għaqda.

Analiżi

Kamp tal-Azzjoni Saħħa

Tip tal-Aħjar
Prattika

L-idea li wieħed juri l-kunsens tiegħu li jagħti l-organi ghat-
trapjant wara l-mewt.

L-iżvilupp tal-
Aħjar Prattika

(mhux iktar minn 1000
ittra)

F’Settembru 2010, din il-prattika kienet approvata u daħlet
fis-seħħ fl-Italja. Minkejja li l-Karta tad-Donatur hi fiha
nnifisha mezz li jidentifika l-persuna bħala donator
prospettiv, din il-Karta mhijiex marbuta b’liġi. Il-fatt li l-Karta
tal-Identità hi meqjusa bħala dokument legali, ix-xewqa
espressa fiha jkollha wkoll valur legali. Tgħin lill-Għaqda
tagħna tiġbor l-istatistika f’dan ir-rigward. L-esperjenza tal-
Italja, ħeġġet lill-kumitat tal-Għaqda li jmexxi l-kwistjoni
b’rapport lill-Kummissarju Elettorali, li ddireġina għand il-
Ministru tal-Informazzjoni li talabna nippreżentaw it-talba
tagħna lill-Kummissarju tal-Puluzija f’isem id-Dipartment tal-
Puluzija li hu finalment responsabbli mit-tiġdid tal-karta tal-
identità. Ir-rispons kien wieħed pożittiv u mistenni li jkun
approvat fi ftit żmien.  Membri Parlamentari kemm min-naħa
tal-Gvern kif ukoll membri tal-Oppożizzjoni urew l-appoġġ
tagħhom għat-talba tagħna u saħansitra l-President ta’
Malta tal-appoġġ tiegħu.

Ostakli
(mhux iktar minn 1000

ittra)

Fortunatament ma ltqajna mal-ebda ostaklu.  Għall-
kuntrarju, it-talba tagħna intlaqgħet b’appoġġ sħiħ b’kulħadd
jesprimi l-kooperazzjoni tiegħu.

Kif ingħelbu l-
ostakli (mhux iktar

minn 500 ittra)

Anke fuq livell Ewropew issa qed tkun irrakkomandata lill-
pajjiżi biex isostnu u jaddottaw l-istess pożizzjoni.

Fatturi li għenu fil-
proċess

(mhux iktar minn 500
ittra)

Il-proċess talab rieda tajba u kollaborazzjoni minn diversi
persuni li kienu kkuntatjati u kkonsultati matul il-proġett.  Fil-
fatt kien ta’ sodisfazzjon li tara li d-deċiżjoni li wieħed jagħti
l-orgni wara mewtu sa fl-aħħar qed tingħata is-saħħa legali.

Impatt fuq il-
parteċipanti

(mhux iktar minn 1000
ittra)

Il-fatt li wieħed ikun esprima l-kunses tiegħu fuq il-Karta tal-
Identità ikun ta’ valur legali, se nassiguraw li mhux se jintilfu
organi li jistgħu jintużaw għal trapjant..



Evalwazzjoni
1. Reproduċibilità
(mhux iktar minn 250

ittra)

Il-proġett se jassigura b’mod immedjat li il-kunsens ta’
individwu li jagħti l-organi għat-trapjant tkun rispettata u
mhux imxekkla mill-qraba.

2. Innovattiv
(mhux iktar minn 250

ittra)

Il- proġett hu innovattiv, għax minkejja li dan is-suġġeriment
sar snin ilu issa qed naħdmu fuqu b’ mod iktar intensiv.

3. Valur Miżjud
(mhux iktar minn 250

ittra)

Ir-riżultat aħħari hu li l-kunsens se jkollu saħħa legli u jpoġġi
d-donazzjoni tal-organi fuq bażi iktar soda.

4. F’loku
(mhux iktar minn 250

ittra)

Minkejja li matul is-snin kienu reġistrati għadd ta’ Karti tad-
Donaturi, dawn ma kellhomx valur legali.  Meta l-kunsens
jitniżżel fil-Karta tal-Identità jkollu qafas legali u tassigura li
organi għat-trapjant ma jintilfux.

Informazzjoni Oħra
:
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Dettalji
Isem u Kunjom: Antoinette Zahra

Organizzazzjoni Malta Health Network

Email: info@maltahealthnetwork.org

Pajjiż: Malta

Deskrizzjoni

Titlu tal- Aħjar Prattika: Orgnizzazjoni mhux Governattiva Maltija timplimenta l-ISO
9001

1. L-Atturi fl- Aħjar Prattika

Organizzazzjoni
Ċivika:: Richmond Foundation (Fundazzjoni Richmond)

Istituzzjoni
Pubblika:

Oħrajn involuti
(mhux iktar minn 250

ittra)

2. Min beda l-Aħjar Prattika?
Organizzazzjoni

Ċivika:: iva

Istituzzjoni Pubblika

3. Lokalità

Belt/Reġjun: Santa Venera

Pajjiż: Malta

4. Tul ta’ żmien

Bidu: Jannar 2008

Tmien: Diċembru 2010

5. Għan
Oġġettivi:

(mhux iktar minn 1000
ittra)

L-implimentazzjoni effettiva tal-ISO 9001:2008 fi ħdan il-
livelli kollha tal-Fundazzjoni Richmond Foundation (NGO).
ISO 9001 hu kejl glogbali tal-kwalità fl-amministrazzjoni.



ISO 9001 hija prova tas-serjetà u d-dedikazzjoni tas-
sistema mħaddma mill-Fundazzjoni fil-qasam tal-
promozzjoni u prevenzjoni tas-saħħa mentali u li tipprovdi
servizz ta’ kwalità lil persuni bi problemi ta’ saħħa mentali
jew dawk li huma f’riskju għal dawn il-problemi. Il-
Fundazzjoni tpoġġi lil klijent fiċ-ċentru u r-rispons tal-klijent
dwar il-mod kif jingħata s-servizz hu ta’ importanza
primarja.

Riżorsi:
(mhux iktar minn 500

ittra)

Il-Maniġer tal-Operat tal-Fundazzjoni amministra l-proġett
taħt id-direzzjoni tal-Uffiċjal Għoli Eżekuttiv. Il-kordinaturi ta’
kull sezzjoni kkollaboraw flimkien mal-Maniġer tal-Operat u
l-awdituri interni u esterni li segwew mill-qrib il-proċess.

Riżultat:
(mhux iktar minn 500

ittra)

Il-kisba tal-ISO minn NGO li tagħti importanza lill-kwalità fis-
servizz bil-klijent dejjem jibqa’ fiċ-ċentru tal-ħidma kollha.

Analiżi

Kamp ta’ Azzjoni Saħħa

Tip tal-Aħjar
Prattika

Organizzazzjoni mhux governattiva (NGO) Maltija
timplimenta l-ISO 9001

L-iżvilupp tal-
Aħjar Prattika

(mhux iktar minn 1000
ittra)

L-introduzzjoni tal-istandard ISO 9001 fil-Fundazzjoni
Richmond kien proċess b’ħafna xogħol li ħa kważi 3 snin,
minn Jannar 2008. L-ISO mhux sempliċiment proċess ta’
karti u kliem fieraħ. Jinvolvi li tagħmel dak li tgħid li se
tagħamel. Ċertament, il-Fundazzjoni Richmond qiegħda
twettaq fil-fatt dak li tgħid li qed tagħmel. Il-Fundazzjoni
kienet qed tagħmel aktar minn dak li għalih twaqqfet iżda
ma kienx qed jidher b’mod konkret.  Dan l-eżerċizzju
għalhekk talab bidla radikali fil-mentalità.

Ostakli
(mhux iktar minn 1000

ittra)

Limitazzjoni ta’ riżorsi umani u finanzjari. Il-Fundazzjoni ma
setgħatx tħallas għal konsulenti privati iżda rnexxielha ssib
persuni ta’ esperjenza u opportunitajiet matul il-proċess.
KIEN PROĊESS IKTAR DIFFIĊLI GĦAX IL-
FUNDAZZJONI MA KELLHIEX EŻEMPJI TA’
ORGANIZZAZZJONIJIET LEJN XIEX TĦARES. Il-
Fundazzjoni kienet l-ewwel waħda li qed tagħmel dan il-
proċess. Ir-reżistenza għall-bidla hi ħaġa naturali
speċjalment meta l-bidla proposta tidher bħala sfida u l-
individwi ikunu iridu jwieġbu għall-azzjonijiet tagħhom. Bidla
fil-kultura tal-organizzazjoni – Il-proċess kollu jitlob bidla
radikali fil-mentalita.

Kif ingħelbu l-
ostakli (mhux iktar

minn 500 ittra)

Mhux biżżejjed li wieħed jirċievi dan iċ-ċertifikat: wieħed irid
iżommu. Biex ikunu assigurati servizzi ta’ kwalità u żamma
mal-livelli mitluba mill-ISO 9001, hemm żewġ awdituri
interni li minn żmien għal żmien iżuru sezzjonijiet differenti
fil-Fundazzjoni u jagħmlu evalwazzjoni interna estensiva.
Evalwazzjoni esterna ssir mill-Malta Standards Authority
(MSA) kull sentejn.

Fatturi li għenu fil-
proċess

(mhux iktar minn 500
ittra)

L-amministrazzjoni emmnet fl-istrateġija u għamlet dak
kollu possibbli biex tikkonvinċi lil kulħadd fl-organizzazzjoni
li din il-bidla kienet kruċjali u neċessarja. Awditur estern li
ħadem bħala konsulet u li għamlet tajjeb għall-ispejjeż



tiegħu l-Malta Enterprise u studenti tal-Politika Socjali fil-
perjodi ta’ prattika għenu lil Maniġer tal-Operat. L-
implimentazzjoni u l-użu effettiv ta’ sistema diġitali biex
tinġabar l-informazzjoni u sistema ta’ filing wasslet biex
dokumenti jkunu miġbura u aċċessibli faċilment.

Impatt fuq il-
parteċipanti

(mhux aktar minn
1000 ittra)

Fattur importanti tal-ISO hi s-sistema ta’ feedback li trid
tidħol fis-seħħ. Dawk involuti jistgħu jagħtu feedback
pożittiv jew negattiv, kummenti ta’ tifħir, suġġerimenti u
anke kritika. Dawn tal-aħħar jingħataw attenzjoni
neċessarja biex jinżamm il-ftehim milħuq ma’ dawk kollha
involuti: kemm dawk li jużaw is-servizzi, professjonisti u
distributuri eċċ. Dan l-eżerċizzju kien ikun għalxejn kieku
ma għinx il-Fundazzjoni biex tpoġġi lill-klijent fiċ-ċentru tal-
ħidma tagħha. Dawk li jużaw is-servizzi jingħataw
opportunità sistematika biex isemmgħu leħinhom u juru l-
livell ta’ sodisfazzjon tagħhom dwar is-servizzi tagħna.

Evalwazzjoni

1. Reproduċibilità
(mhux iktar minn 250

ittra)

ISO 9001 hu kejl ta’ kwalità li hu ġeneralment użat fl-oqsma
tal-manifattura u s-servizzi. Hi dwar kif titmexxa sistema ta’
kwalità u tista’ tiġi applikata f’kull tip ta’ organizzazzjoni
anke dawk bi dħul baxx.

2. Innovattiv
(mhux iktar minn 250

ittra)

Hi l-ewwel NGO f’Malta, fis-settur tas-saħħa u l-kura soċjali
li daħlet dan l-istandard. Dan l-istandard mhux normalment
jidħol f’NGOs għax normalment anke negozji kbar isibu
diffikultajiet biex jaddottaw din is-sistema.

3. Valur Miżjud
(mhux iktar minn 250

ittra)

Bid-dħul tal-ISO 9001 il-Fundazzjoni Richmond hi
f’pożizzjoni aħjar biex tmexxi s-servizzi tal-kura tas-saħħa
mentali speċjalment fis-settur privat. Dan l-akkwist
prestiġjuż tal-ISO jibbilanċja sew l-istigma stabbilità dwar is-
servizzi tal-kura tas-saħħa mentali.

4. F’loku
(mhux iktar minn 250

ittra)

Tmexxija ta’ sistema ta’ kwalità hi importanti, speċjalment
f’organizzazzjoni fejn il-‘konsumaturi’ huma vulnerabbli. Hi
sistema li tħares u tibbilanċja biex tassigura servizz ta’
kwalità bbażat fuq l-evidenza.

Informazzjoni Oħra
:


