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1.0.

In-numru ta’ Anzjani fis-Soëjetà Maltija

1.1. Fl-2012, 5,723 Maltin iëëelebraw is-60 sena mit-twelid tagħhom filwaqt li kien hemm
102,026 anzjani ’l fuq minn 60 sena, kwaŜi kwart tal-popolazzjoni Maltija.
1.2. Fl-2025 hu stmat li se jkun hawn id-doppju ta’ anzjani ta’ 75-il sena u ’l fuq, minn 28,500
għal 57,1001
2.0. Il-Jum Internazzjonali tal-Anzjani - L-1 ta’ Ottubru
2.1. Il-Kunsil Nazzjonali tal-Anzjani (KNA) għandu jibda jikkommemora l-1 ta’ Ottubru ta’ kull
sena, bħala Il-Jum Internazzjonali tal-Anzjani permezz, fost l-oħrajn, ta’ Ŝjara ta’ kortesija lillPresident tar-Repubblika ta’ Malta, jew lill-Prim Ministru jew lill-Speaker tal-Kamra tarRappreŜentanti u l-Arcisqof ta Malta.
2.2 Tittellgħa Serata għall-Anzjani fit-Teatru, Residenza St Vincent de Paule, Ħal-Luqa.
2.3. F’Jum l-Anzjani jiāu organizzati attivitajiet addatati għall-anzjani u dawn ikunu kollha mingħajr
ħlas. Dħul fis-Cinemas f’dan il-Jum ikun ukoll bla ħlas għal dawk kollha li għandhom ilKartaAnzjan. Din l-attività tista’ tiāi estiŜa għal aktar okkaŜjonijiet matul is-sena. Jekk ma jkunx
possibbli bla ħlas forsi jistgħu jkunu bi prezz imnaqqas.
3.0. KartaAnzjan
3.1. Il-KNA jaħdem għat-twessiegħ tal-benefiëëji tal-KartaAnzjan. Jissemmew x'benefiëëji l-KNA
jixtieq li jiŜdiedu fil-KartAnzjan. Din il-proposta tqajmet mill-KNA mal-Ministru tal-Familja u
Solidarjetà Soëjali, l-Onor. Dr Marie Louise Coleiro Preca, fil-laqgħa li l-Kunsill kellu mal-istess
Ministru fit-28 ta’ Āunju, 2013.
4.0. Sigurtà għall-Anzjani fil-Komunità
4.1. Il-KNA jagħmel kuntatti, minn Ŝmien għal Ŝmien, mal-Ministeru tal-Familja u
Solidarjetà Soëjali u mal-Ministeru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali biex isir il-progress meħtieā u
mixtieq fil-qasam tas-sigurtà għall-anzjani fil-komunità. Il-President tal-KNA qal waqt il-laqgħa talKNA mal-Ministru Coleiro Preca, fit-28 ta’ Āunju 2013, li kien diāà kellem lill-Ministru tal-Interrn u
s-Sigurtà Nazzjonali, l-Onor. Dr Manwel Mallia dwar dan is-suāāett.
5.0. Neighbourhood Watches
5.1. Il-KNA jesplora mal-Assoëjazzjoni taI-Kunsill Lokali kif in-neighbourhood watches ikunu attivi
fl-irħula u l-bliet Maltin u Għawdxin. Ikun studjat ukoll il-mudell ta’ dak li sar fil-lokalità tal-Pietà
mal-Kunsill Lokali. Tiāi studjata wkoll l-iskema tal-WasteServ Malta Ltd.
6.0. Meals-on-Wheels
6.1. Il-Meal-on-Wheels, li twaqqaf fit-13 ta’ Āunju 1991, hija ħidma tal-Maltese Cross Corps
(MCC), għaqda volontarja ādida li kienet għadha kif twaqqfet f’Malta mis-Sur Joe Galea, irrappreŜentant f’Malta tal-Malteser Hilifsdienst ta’ Paderborn fil-Germanja, u s-Segretarjat
Assistenza Soëjali tal-Azzjoni Kattolika Maltija. Il-Meals on Wheels beda bħala esperiment filFurjana u Gwardamaāa u f’qasir zmien infirex ma’ Malta kollha. Il-Gvern mal-ewwel irrikonoxxa
dan is-servizz u ta, u għadu qiegħed jagħti, sussidju lill-MCC biex l-anzjani jingħataw dan isservizz bi prezz sussidjat. Mis-7 ta’ Ottubru, 2008, it-tisjir beda jsir fil-këina tar-Residenza St
Vincent de Paule biex n-nefqa tkun waħda sostenibbli. Bħalissa l-anzjani jħallsu €2,21 għal kull
ikla. 2
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Ara: Active ageing: from rhetoric to action: minn Dr Franco Mercieca, Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni
b’Disabilità - Sunday Times ta’ Malta tas-6-Ottubru 2013 http://www.francomercieca.com/active-ageing-from-rhetoric-to-action
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Ara: Agħtuhom Intom x’Jieklu - p 189 – 191 - fil-50 Sena mit-Twaqqif tas-Segretarjat Assistenza Soëjali tal-Azzjoni Kattolika Maltija
1962-2012

6.2. Skont is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni b’Disabilità, matul is-Sena
2013 il-këina tar-Residenza St Vincent de Paule kienet qiegħda tqassam 300 ikla kuljum filkomunità fejn anzjani jkunu jgħixu ħajjithom madwar Malta u Għawdex. Hemm kwaŜi 300 oħra li
qegħdin jistennew li jibdew jirëievu dan is-servizz. Il-KNA jara, minn Ŝmien għal Ŝmien, mal-MCC u
s-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni b’Disabilità, biex ikun hemm titjib fisservizz kontinwu u tonqos b’mod regolari l-waiting list. Il-KNA jara wkoll li dan is-servizz qiegħed
jingħata lil dawk l-anzjani li verament għandhom bŜonnu.
7.0. L-Istat Ħazin tal-Bankini
7.1. Il-KNA jaħdem mal-awtoritajiet konëernati biex l-istat ħaŜin tal-bankini, f’ħafna nħawi ta’ Malta
u Għawdex u li huma ta’ periklu kbir għall-anzjani, fost oħrajn, ikun irranāat.
7.2. F’din il-ħidma ikun hemm ukoll rappreŜentanti tal-Kunsilli Lokali
8.0. Solidarjetà bejn il-Āenerazzjonijiet.
8.1. Il-KNA jaħdem mal-Aāenzija śgħaŜagħ, mal-Kunsilli Lokali u ma’ għaqdiet oħra fil-lokalitajiet
biex titkattar il-kooperazzjoni, il-kollaborazzjoni u s-solidarjetà bejn il-Āenerazzjoni śagħŜugħa u lAnzjani.
9.0. Djar tal-Anzjani - tal-Gvern, tal-Knisja u tal-Privat.
9.1. Il-KNA jara li jkun qegħin isiru spezzjonijiet regolari, mill-awtorijiet kompetenti, tad-Djar talGvern, tal-Knisja u tal-Privat biex jinŜamm, u dejjem jitjieb, il-livell tas-servizzi lill-anzjani f’dawn
id-Djar.
10.0. Kura tas-Saħħa Primarja fil-Komunità
10.1. IL-KNA jaħdem biex tiŜdied il-kura tas-saħħa primarja fil-komunità għall-anzjani, inkluŜ leŜerëizzju fiŜiku.
11.0. Taħrig għall-Anzjani dwar l-uŜu tal-Computer
11.1. Il-KNA jagħmel dak kollu possibbli biex mal-Kunsilli Lokali u l-Aāenzija śgħaŜagħ jibdew
u/jew jiŜdiedu servizzi ta’ solidarjeta bejn iŜ-ŜgħaŜagħ u l-anzjani u l-għaqdiet taŜ-Ŝewā
āenerazzjonijiet. Dan biex iŜ-ŜgħaŜagħ ikunu għad-dispoŜizzjoni tal-anzjani meta dawn ikollhom
diffikultajiet fl-uŜu tal-computers. Hu magħruf li xi għaqdiet taŜ-ŜgħaŜagħ urew id-disponibbilità
tagħhom li jagħtu dawn is-servizzi.
11.0. Taħrig għall-Anzjani dwar l-uŜu tal-Computer
11.1. Il-KNA jagħmel dak kollu possibbli biex mal-Kunsilli Lokali u l-Aāenzija śgħaŜagħ jibdew
u/jew jiŜdiedu servizzi ta’ solidarjeta bejn iŜ-ŜgħaŜagħ u l-anzjani u l-għaqdiet taŜ-Ŝewā
āenerazzjonijiet. Dan biex iŜ-ŜgħaŜagħ ikunu għad-dispoŜizzjoni tal-anzjani meta dawn ikollhom
diffikultajiet fl-uŜu tal-computers. Hu magħruf li xi għaqdiet taŜ-ŜgħaŜagħ urew id-disponibbilità
tagħhom li jagħtu dawn is-servizzi.
12.0. Ħarāiet għall-Anzjani
12.1. Il-KNA jippromovi aktar ħarāiet għall-anzjani.... bil-coaches... mill-għaqdiet voluntarji. Jara
wkoll li jkun hemm ħruā biŜŜejjed għalihom mid-Djar tal-Anzjani tal-Gvern.
13.0. Ir-RappreŜentanti tal-Għaqdiet tal-Anzjani Maltin fl-AGE International
I3.1. KNA jaħdem biex l-Għaqdiet tal-Anzjani Maltin fl-AGE International iwasslu l-ideat tagħhom
dwar is-servizzi aħjar għall-anzjani fl-Ewropa u fid-Dinja biex dawn ikunu jistgħu jiāu introdotti
għall-benefiëëju tal-anzjani fil-GŜejjer Maltin.

14.0. L-AbbuŜi, ta’ kull xorta, fuq l-Anzjani
Il-KNA jaħdem mal-Kummissjoni kontra il-Vjolenza Domestika biex ikunu mraŜŜna l-abbuŜi, ta’ kull
xorta, fuq l-anzjani mill-familjari tagħhom u anke f’istituzzjonijiet. Iħeāāeā aktar riëerka biex nifhmu
aħjar l-izviluppi f’dan il-qasam.
15.0. Pets għall-Anzjani
Il-KNA jippromovi u jaħdem għal għoti ta’ pets bħala ‘kumpanja’ għall-anzjani, speëjament fost
dawk li jgħixu waħedhom.
16.0. Proposti tal-KNA għall-Budget 2015
16.1. Id-dokument tal-KNA bil-proposti tiegħu għall-Budget 2014 li kien moqri fil-Parlament fl-4 ta’
Novembru 2013 kien tajjeb ħafna. Wara l-approvazzjoni tal-Budget mill-Kamra tar-RappreŜentanti
l-KNA jibda jara mill-ewwel kemm mill-proposti tiegħu āew imdaħħla fil-Budget.
16.2. Wara 6 xhur mill-approvazzjoni tal-Budget, il-KNA jara x’āie mwettaq mill-proposti tiegħu li
kienu aëëettati sitt xhur qabel fil-Budget.
16.3. Wara 6 xhur jevalwa wkoll l-miŜuri āodda li kienu mwettqa għall-āid tal-anzjani.
16.4. Il-Kunsill idaħħal il-proposti tiegħu għall-Budget 2015 fil-Programm ta’ Azzjoni
biex ikompli jisħaqq fuqhom kull fejn ikun hemm bŜonn.
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17.0. Ix-Xogħol għall-Anzjani
17.1. Il-KNA jaħdem mal-Awtoritajiet konëernati, u waħdu, sabiex il-bidla mix-xogħol bi dħul
finanzjarju għall-ħajja ta' persuna li tkun irtirat tkun iŜjed faëli. Għalhekk għandhom jiāu kkunsidrati
dawn il-proposti fuq baŜi volontarja.
17.2. Persuna li tkun sejra tirtira mix-xogħol bl-età tingħatalha l-opportunità li t-3 xhur qabel iddata tal-irtirar jinħaddmu fuq medda ta' 6 xhur b'sigħat imnaqqsa.
17.3. Fis-Servizz Pubbliku din il-miŜura tista' tintrabat ukoll ma’ dik tal-pre-retirement leave ta'
massimu ta' 3 xhur u flok jittieħdu kollha f'daqqa jkunu jistgħu jittieħdu fuq medda ta' 6 xhur
b'sigħat imnaqqsa.
17.4. Huwa diffiëli ħafna għal min jaħdem mal-Gvern li jerga' jsib xogħol wara li jkun irtira,
għalkemm ta' 61 sena jkun għadu f'saħħtu. Għaldaqstant għandu jinħoloq reāistru miŜmum millKorporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriā (ETC) biex jgħin lil dawk li jixtiequ jsibu xogħol ieħor, anke
fuq bazi part time.
18.0. Anzjanità Attiva
18.1. Il-KNA jikkollabora mas-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni b’Disabilità
u l-Kummissjoni Nazzjonali dwar l-Anzjanità Attiva biex l-anzjani jkunu provduti b’opportunitajiet
xierqa biex jibqgħu attivi, speëjalment fil-komunità fejn ikunu jgħixu ħajjithom.
18.2. Il-KNA għandu l-papers prinëipali tas-Seminar fuq dan is-suāāett li kien organizzat misSegretarjat għall-Anzjanità Attiva u Persuni b’Disabilità li sar fil-Palace Hotel, Sliema fl-10 ta’
Āunju 2013.
18.3. Il-KNA jistudja l-Politika dwar I-Istrategija Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva, varata misSegretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni b’Disabilità fl-25 ta’ Novembru, 2013, u
jikkontribwixxi, sa fejn ikun possibbli, għat-twettieq tagħha.
18.4. L-għajnuna li tingħata fid-djar għandha tkun f'dawk l-oqsma fejn hemm bŜonn u din
m'għandiex tkun l-istess għal kulħadd għax in-nisa u l-irāiel u anke dawn fil-gruppi tagħhom

ikollhom bŜonnijiet partikulari. L-għan għandu jkun li kemm jista' jkun waqt li tingħata għajnuna lil
persuna anzjana tkun inkoraāāita li tibqa' attiva fil-familja u fil komunità.
18.5. Dawk li jgħixu fi Djar tal-Anzjani għandhom jiāu konsultati dwar x'jixtiequ jagħmlu biex
iŜommu ruħhom attivi, partikularment kif jidħlu f'dawn id-djar u qabel ma jidraw ir-rutina talistituzzjoni. Dan biex kemm jista' jkun iŜommu ruħhom attivi u b'saħħithom u mhux jgħaddu ljiem bilqiegħda bla skop ta' xejn fil-ħajja. Kemm jista' jkun għandhom jingħataw rwoli attivi florganizzazzjoni ta' dawn l-attivitajiet.

19.00. Preparazzjoni għall-Irtirar mix-Xogħol
19.1. Il-KNA jirsisti kemm jista’ mas-sidien, il-managers u t-trade unions biex il-preparazzjoni
adekwata għall-irtirar mix-xogħol, fil-postijiet tax-xogħol kollha, tkun mifruxa fil-Gzejjer Maltin.
20.0. Pensjonijiet
20.1. Il-KNA jaħdem biex issir reviŜjoni tal-pensjonijiet fil-livelli kollha u jiāi indirizzat ukoll isceiling li ilu snin ma jiëëaqlaq.
20.2. Bla dubju ta' xejn ir-riëerka dejjem qiegħda turi li l-anzjani tagħna qegħdin jaqgħu f'riskju ta'
faqar. Dan hu aktar relevanti għal nisa li jgħixu iŜjed u għalhekk isiru iŜjed dipendenti bi bŜonnijiet
speëjali.
21.0. Għajnuna għall-KNA
21.1. Sabiex il-proposti tal-KNA jkunu bbazati fuq fatti u fuq riëerka li saret jew li għandha bŜonn
issir, riëerkatur fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni b’Disabilità,
għandu jiāi allokat numru ta’ sigħat biex jagħti l-appoāā neëessarju lill-KNA fix-xogħol tal-Kunsill.
21.2. Ikunu identifikati l-awturi tad-dokument tal-KNA għall-Budget 2015 u jkunu magħduda bħala
riŜorsi umani utilissimi għall-preparazzjoni ta’ dokumenti oħra tal-KNA għal āid tal-anzjani Maltin u
Għawdxin
22.0. L-ex-Sptar San Luqa - Dar Oħra għall-Anzjani
22.1. Il-KNA jaħdem biex il-bini tal-ex-Sptar San Luqa, kollu jew parti minnu, jinbidel l-uŜu tiegħu
u jerāa' jibda jintuŜa, din id-darba, bħala 'It-Tieni Residenza Nazzjonali għall-Anzjani'
23.0. Il-KNA u Panels u Bordijiet tal-Gvern u Entitajiet tal-Gvern
23.1. Il-KNA jara li toħroā mill-ādid is-sejħa għall-espressjoni ta' interess minn Uffiëjali Pubbliëi
Irtirati biex jiffurmaw parti mill-Panels Permanenti ta’ GħaŜla u ta’ Dixxiplina fil-Ministeri kollha. Issejħiet għal dawn il-Panels għandhom jingħataw pubbliëità sħiħa billi jintuŜaw avviŜi, kemm filGazzetta tal-Gvern u fil-gazzetti lokali. Ukoll għandha ssir madatorja li għalanqas persuna anzjana
tkun dejjem fuq dawn il-Panels u ma tibqax biss fid-diskrezzjoni tas-Segretarji Permanenti filMinisteri jekk jagħŜlux li jdaħħlu Uffiëjali Pubbliëi Irtirati fuq dawn iŜ-Ŝewā panels.
23.2. Il-KNA għandu jaħdem ukoll biex fil-futur qrib f’kull Bord tal-Gvern u ta’ Entitajiet Pubbliëi
oħra għandu tal-anqas ikun hemm persuna (mara jew raāel) li tifforma parti mill-Bordijiet
maħtura. Din il-miŜura tkun ukoll mandatorja u mhux diskrezzjonali.
24.0 Postijiet ghall-Anzjani f’Attivitajiet Pubbliëi
24.1. F’attivitajiet pubbliëi organizzati, kemm mill-Gvern êentrali u dawk Lokali, għandu jkun
hemm numru ta’ postijiet riservati għal numru mdaqqas ta’ anzjani jekk l-attività tkun bla
ħlas. Jekk l-attendenza tkun bil-ħlas, allura l-anzjani jintagħaw skont xieraq u raāenevoli fuq kull lħlas tal-entratura.

25.0. Skont lill-anzjani fuq il-biljetti tal-entratura u nollijiet ohra
25.1 Fejn il-Gvern jagħti sussidju jew sponsership lil xi organizzazzjoni mhijiex pubblika, il-Gvern
għandu jesiāi li l-organizzaturi jagħtu skont lill-anzjani fuq il-ħlas tal-entratura.
25.2. Kemm it-Teatru Manoel kif ukoll id-Dar il-Mediterran għall-Konferenzi jridu joffru b’roħs
numru ta’ biljetti lill-anzjani.
25.3 Issir talba biex l-Assoëjazzjoni Maltija tal-Football terāa’ tibda tagħti skont fuq il-biljett talentratura għall-partiti tal-football lill-persuni ’l fuq minn 60 sena.
25.4 Jintalab skont fuq il-ħlas għan-noll ta’ karozza meta persuna anzjan tkun qiegħda taqsam
bejn Malta u Għawdex. Dan għandu jkun ta’ 25% fuq in-noll sħiħ għal kull persuna anzjan li jkun
hemm fil-karozza. Jiāifieri persuna anzjana jkollha 25% skont, Ŝewg persuni anzjani 50% skont,
tliet persuni anzjani 75% fil-waqt li għal erba’ u aktar pesuni anzjani fil-karozza ma jitħallas xejn
għal karozza.
26.0. Postijiet reservati għall-Anzjani fuq Il-Vapuri tal-Gozo Channel
26.1. Fuq il-vapuri ta’ Għawdex għandu jkun hemm siāijiet u mwejjed riservati għal persuni
anzjani – ħaāa li ma teŜistix bħalissa.
27.0. Prijorità għall-Anzjani fil-Queues u l-Buses
27.1. Tistax ukoll tiāi introdotta sistema biex l-anzjani jingħataw prijorità meta jkunu fil-queue biex
jitilgħu fuq karozzi tat-trasport pubbliku, fuq il-vapuri ta’ bejn Malta u Għawdex, dħul fl-Istadium
Nazzjonali tal-Football u postijiet oħra fejn ikun hemm kull xorta ta’ queue?
27.2. JiŜdiedu l-postijiet riservati għal persuni anzjani fuq il-karozzi tat-trasport pubbliku u dawn ilpostijiet għandhom jiāu indikati b’mod ëar u li jidher u mhux fuq sticker li ħadd ma jara. Tintalab
ukoll biex is-sewwieqa jgħinu fl-infurzar dan din il-miŜura biex biex b’hekk dan is-servizz ta’
trasport pubbliku jkun suëëess.
28.0 Il-Kunsilli Lokali fil-KNA
28.1. Fil-KNA għandu jkun hemm ukoll Rappresentat tal-Kunsilli Lokali.
29.0. Forum għall-Anzjani
29.1. Kull sena, għal anqas darba fis-sena, il-KNA jorganizza Forum għall-Anzjani.
31.0. Bidla fil-Liāi dwar l-Anzjani
31.1. Il-KNA jinsisti mal-Gvern biex il-Liāi dwar l-Anzjani, li ilha fis-seħħ għal 140 sena, tiāi
emendata jew mibdula u mtejba.
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