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Imsieħba

Dan id-dokument jirrifletti l-opinjonijiet tal-awturi biss, u l-Kummissjoni Ewropea ma tistax tinżamm responsabbli għal 
kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab fih.

Dan il-proġ ett huwa ffinanzjat 
mill-Unjoni Ewropea.
(Ad-PHS - VS/2018/0344)



Il-professjonalizzazzjoni tal-ħaddiema tal-PHS hija kruċjali 
għall-pajjiżi tal-UE:

-  Biex jinħolqu impjiegi ddikjarati li jappoġġjaw kemm 
popolazzjonijiet vulnerabbli (anzjani, b’diżabilità) kif 
ukoll il-bilanċ bejn ix-xogħol u l ħajja privata; 

- Biex jiġu rikonoxxuti miljuni ta’ ħaddiema tal PHS, u jiġu 
difiżi d-dinjità u l-integrità tagħhom, billi jingħataw 
xogħol diċenti u drittijiet soċjali bażiċi; 

- Biex jiġu żviluppati l-ħiliet tal-ħaddiema tal PHS li 
jippermettulhom jipprovdu servizzi ta’ kwalità għolja 
lill-familji; 

- Biex jiġu rikonoxxuti, fuq livell Ewropew, impjiegi u 
kwalifiki korrispondenti li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-
familji. 
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DEFINIZZJONIJIET

1 - Professjonalizzazzjoni

Tul dan id-dokument, il-professjonalizzazzjoni tal-ħaddiema hija definita bħala mezz biex dawn jakkwistaw jew 
jiżguraw rikonoxximent tal-ħiliet professjonali tagħhom u jinkluduhom f’karriera professjonali: it-tagħlim ta’ 
sengħa, l-akkwist ta’ ħiliet ġodda biex jiġi żgurat l-iżvilupp kontinwu tal-impjegabbiltà tagħhom, it-tibdil tal-impjiegi u 
l-iżvilupp professjonalment. Fil-PHS, il-professjonalizzazzjoni se tinkludi kemm taħriġ inizjali kif ukoll dak vokazzjonali.

2 - Profil professjonali

Profil professjonali (jew profili okkupazzjonali) jikkonsisti fi spjegazzjoni tal-impjieg fil-forma ta’ deskrizzjoni, nota 
dwar il-kamp ta’ applikazzjoni u definizzjoni. Barra minn hekk, dan jelenka l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi li l esperti 
jikkunsidraw rilevanti. Fil-fatt huwa s-sett tal-kompetenzi kollha li jiddeskrivu xogħol speċifiku jew rwol organizzattiv. 
Profil professjonali jista’ jiġi deskritt ukoll bħala s-sett ta’ attitudnijiet meħtieġa mill-impjegati fir-rwol organizzattiv 
tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea, permezz tal-portal tagħha tal-Klassifikazzjoni Ewropea ta’ Ħiliet, Kompetenzi, 
Kwalifiki u Impjiegi (ESCO), tistruttura r-relazzjonijiet ġerarkiċi bejn l-impjiegi bi profili professjonali korrispondenti.1 

3 - Kwalifiki professjonali

Huma kwalifiki attestati b’evidenza ta’ kwalifiki formali, attestazzjoni ta’ kompetenza u/jew esperjenza professjonali.2 
Il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK) huwa qafas ta’ referenza Ewropew komuni li ġie żviluppat biex jagħmel il-
kwalifiki aktar faċli biex jinqraw u jinftiehmu bejn pajjiżi u sistemi differenti. Huwa maħsub bħala għodda importanti 
biex jappoġġja l-mobbiltà transkonfinali ta’ studenti u ħaddiema u tagħlim tul il-ħajja madwar l-Ewropa. 

KUNĊETTI EWLENIN 

Fl-2020, ġie stmat li l-PHS ammontaw għal 6,3 miljun impjieg formali fl-UE, li jirrappreżentaw 3,4% tal-impjiegi tota-
li.3 Is-settur tal-PHS huwa mistenni li jikber fid-deċennji li ġejjin, l-aktar minħabba t-tixjiħ tal-popolazzjoni Ewropea u 
ż żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. 

Fl-1 ta’ Jannar 2019, il-persuni ta’ 65 sena jew aktar irrappreżentaw 20.3% tal-popolazzjoni Ewropea,4 b’differenzi 
sinifikanti skont il-pajjiżi (22% fl-Italja u l-Greċja, 21% fil-Ġermanja, u 13% fl-Irlanda). Il-projezzjonijiet tal popolazzjoni 
tal-Eurostat juru li l-proporzjon ta’ persuni anzjani se jiżdied b’mod sinifikanti: fl-2035, dawn se jirrappreżentaw 
kważi kwart tal-popolazzjoni fil-Belġju (24%), il-Portugall (25%), l-Iżvezja (24%), u saħansitra aktar fl-Italja (29%) 
u fil-Ġermanja (30%). Barra minn hekk, il-proporzjon relattiv ta’ persuni anzjani ħafna fil-popolazzjoni kollha qed 
jikber aktar malajr minn kwalunkwe segment ieħor tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk huwa mistenni li 
s-sehem ta’ persuni anzjani li għandhom ’il fuq minn 80 sena fl-UE-28 se jirdoppja jew aktar bejn l-2015 u l-2080, u 
jiżdied minn 5.4% għal 12.7%.

L-anzjani jgħixu frekwentement dejjem aktar waħedhom, billi l-għajxien mal-qraba għandu t-tendenza li jkun inqas 
frekwenti, minħabba mewt tal-konjuġi, it-tendenza għal inqas koabitazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet u d-distanza 

ġeografika dejjem tiżdied bejn it-tfal adulti u l-familji tagħhom.   

1 Kull kunċett ta’ impjieg fih terminu preferut wieħed u kwalunkwe numru ta’ termini mhux ippreferuti u termini moħbija f’kull waħda mill-lingwi tal-ESCO.

2 Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

3 Lebrun (2020). 

4 Eurostat, Struttura u tixjiħ tal-popolazzjoni, Awwissu 2020.
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Iż-żewġ naħat tal-PHS,  tal-kura u  mhux tal-kura, juru differenzi, similaritajiet u komplementarjetajiet. Tradizzjonalment 
fl-Ewropa, is-servizzi relatati mal-kura huma kkunsidrati taħt l-umbrella tal-politiki soċjali, u għalhekk iffinanzjati minn 
korpi pubbliċi. Madankollu s-servizzi relatati mad-djar huma koperti minn politiki ta’ impjieg immirati biex joħolqu 
impjiegi formali ġodda, inaqqsu x-xogħol mhux iddikjarat u jżidu l-parteċipazzjoni fis suq tax-xogħol tan-nisa permezz 
tat-tnaqqis ta’ attivitajiet mhux imħallsa. 

Minkejja dawn iż-żewġ oqfsa legali differenti, l-istess servizz (eż. tindif tad-dar) jista’ jitqies bħala parti mill-kura 
ġenerali pprovduta lil persuna dipendenti, jew jista’ jingħata lil persuni mhux dipendenti b’perspettivi soċjoekonomiċi 
oħra. Meta wieħed iqis id-diffikultajiet fid-distinzjoni bejn attivitajiet ta’ kura u dawk li mhumiex ta’ kura, l-istatus tar-
riċevitur huwa għalhekk importanti u jista’ jikkontribwixxi għad-definizzjoni tan-natura tas-servizz. 
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1 – Kwalità 

Il-professjonalizzazzjoni tiggarantixxi kwalità ogħla ta’ servizz u tiddefinixxi b’mod ċar il-kompiti mwettqa kemm waqt 
attivitajiet ta’ kura kif ukoll dawk li mhumiex ta’ kura.  

Il-ħaddiema tal-PHS għandhom jakkwistaw kemm ħiliet tekniċi (bħal għarfien dwar regoli bażiċi ta’ iġjene, użu ta’ 
prodotti speċifiċi u evitar ta’ reazzjonijiet kimiċi perikolużi, kompetenzi għall-kura ta’ persuni vulnerabbli, għarfien 
professjonali dwarhom infushom u prevenzjoni ta’ perikli fuq il-post tax-xogħol) u ħiliet interpersonali (bħal diskrezzjoni, 
kunfidenza, awtonomija u adattament għall-ħtiġijiet tal-utenti). 

Din tgħin lill-utenti jifhmu li l-ħaddiem jipproduċi servizz aħjar minn awto-produzzjoni. Il-professjonalizzazzjoni 
għalhekk twassal għal kwalità aħjar jew aktar produzzjoni u għalhekk hija element essenzjali fit-titjib tal-pagi. 

2 – Sigurtà    

Il-professjonalizzazzjoni tiggarantixxi aktar sigurtà fis-servizz ipprovdut: 

• Tagħlim tal-movimenti t-tajbin biex jiġu evitati waqgħat u l-użu tal-prodotti t-tajbin, 

• Evitar ta’ eżawriment professjonali, u l-limitazzjonijiet tat-talbiet tal-familji, f’settur fejn jista’ jkun diffiċli li jiġu 
identifikati l-konfini bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja personali. 

3 – Rikonoxximent  

Il-professjonalizzazzjoni hija essenzjali għall-ħaddiema tal-PHS. Din twassal għar-rikonoxximent tagħhom, billi 
tiddefendi d-dinjità u l-integrità tagħhom, billi tipprovdilhom xogħol diċenti u drittijiet soċjali; Ir-rikonoxximent, fil livell 
Ewropew, li qed nitkellmu dwar professjonijiet reali b’valur miżjud ekonomiku soċjali u soċjetali.  
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FRANZA: 

Iperia5 hija pjattaforma ta’ esperti Franċiża għall-professjonalizzazzjoni tas-settur tal-impjiegi diretti, li l miss-
joni tagħha hija li toħloq u tiżviluppa offerta ta’ taħriġ u għodod ta’ professjonalizzazzjoni għal tliet tipi ta’ 
ħaddiema: assistenti għal persuni dipendenti, persuni li jieħdu ħsieb it-tfal (it-tnejn li huma jappartjenu 
fis-settur tal-kura) u l-impjegati fid-djar (mhux ta’ kura). 

Dan l-aħħar, Iperia ħolqot programm ta’ taħriġ għall-professjonisti dwar l-ispeċifiċitajiet tal-appoġġ fid-dar 
għal persuni b’diżabilità.  

Fi Franza, 430,000 dipendenti, minħabba l-età jew id-diżabilità tagħhom, jagħżlu li jimpjegaw direttament 
il ħaddiem tal-kura li jakkumpanjahom kuljum. Sa mil-liġi tal-2005, għall-persuni direttament ikkonċernati, 
li jgħixu d-dar f’kundizzjonijiet tajbin huwa bla dubju aktar faċli u inqas riskjuż minn qabel. Il-ħaddiema tal-
kura professjonali nfushom esprimew il-ħtieġa tagħhom għal professjonalizzazzjoni fl-għajnuna u l-appoġġ 
tad-diżabilità, li teħtieġ ħiliet speċjali għall-ħaddiema tal-kura li jaħdmu d-dar. L-iżgurar u l-adattament 
tas servizzi jinvolvu taħriġ ta’ professjonisti fl-ispeċifiċitajiet tal-kura fid-dar għal persuni b’diżabilità. Iċ-
ċertifikazzjoni professjonali attwali hija għal Assistenti għall-Infermiera, Assistenti għall-Kura tat-Tfal u l Assis-
tenti għall-Ħajja, iżda dawn ma jkoprux il-ħiliet meħtieġa kompletament. 

Għalhekk, il-ħolqien ta’ speċjalizzazzjoni ta’ diżabilità (Speċjalizzazzjoni ta’ Diżabilità) assoċjata maż-żewġ titli 
huwa tweġiba xierqa. 

L-ispeċjalizzazzjoni tal-kura tal-persuni b’diżabilità tappoġġja kura li hija speċjalizzata għal din il-popolazzjoni, 
biex takkumpanja lill-persuna b’diżabilità fil-proġett tal-ħajja tagħha. Il-kors tat-taħriġ, li jikkonsisti fi tliet 
blokok ta’ ħiliet, huwa twil 174 siegħa.

Dan huwa bbażat fuq ċertifikazzjoni tal-livell 3 skont il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-Tagħlim Tul il-Ħajja 
(QEK) u jippromwovi l-akkwist ta’ għarfien fundamentali fil-kura fid-dar ta’ tfal jew adulti b’diżabilità billi jqis 
l-ispeċifiċitajiet tar-relazzjoni fir-relazzjoni ma’ persuna b’diżabilità.

L-oqfsa tal-attività u l-ħiliet relatati mat-taħriġ ta’ “Diżabilità” jeskludu l-kura medika, biex jiffukaw fuq “kif 
tipprovdi kura”, jiġifieri kif tieħu ħsieb l-ambjent immedjat tal-persuna b’diżabilità u tikkontribwixxi għall-
benesseri tagħha.

Fi Franza, l-offerta ta’ taħriġ tiddependi fuq il-mudell ta’ impjieg: ħaddiema mpjegati permezz ta’ impjieg 
dirett jew fornituri ta’ servizzi. Ġie osservat ukoll li ħafna drabi, fid-dar ta’ persuna dipendenti (anzjana jew 
b’diżabilità), ħaddiem wieħed iwettaq il-kompiti kollha relatati kemm ma’ attivitajiet ta’ kura kif ukoll ma’ 
attivitajiet mhux ta’ kura (irfigħ tal-persuna, kura ġenerali, tindif, tisjir eċċ.) għalhekk kien preferut approċċ 
integrat. Il-ħaddiema, għalhekk, jista’ jkollhom aċċess għal korsijiet qosra (moduli dwar attivitajiet ta’ kura 
jew mhux ta’ kura) jew taħriġ kwalifikat li fihom jitgħallmu kemm minn attivitajiet ta’ kura kif ukoll minn dawk 
li mhumiex ta’ kura biex ikunu jistgħu jintervjenu b’mod effettiv f’din it-tip ta’ dar speċifika. Dan l approċċ ġej 

minn ħarsa prammatika lejn il-ħtiġijiet tal-utent. 

Fornituri tas-servizz: 

• Diplomi jew kwalifiki jew 3 snin esperjenza bħala minimu huma meħtieġa għal ħaddiema tal-PHS li 

joperaw fi ħdan organizzazzjoni tal-PHS u jipprovdu servizzi lil persuni vulnerabbli (persuni anzjani 

jew b’diżabilità u tfal ta’ inqas minn 3 snin). Diplomi speċifiċi huma meħtieġa għall-maniġers ukoll. 

Għalhekk, bosta organizzazzjonijiet tal-PHS nedew programmi ta’ taħriġ sostanzjali, bl-użu ta’ metodi 

varji: korsijiet fiżiċi “klassiċi”, taħriġ individwali, tutorials, tagħlim elettroniku, eċċ. Dan it-taħriġ ivarja 

minn livelli bażiċi (livell 1 tal-QEK) sal-lawrji tal-Master (livell 7 tal-QEK). Dawn il-programmi ta’ taħriġ 

huma pprovduti internament jew minn organizzazzjonijiet ta’ taħriġ esterni.  

5 https://www.iperia.eu/
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• Għalkemm l-ebda diploma jew kwalifika ma hija meħtieġa għal impjiegi oħra tal-PHS bħat-tindif tad- 

djar, il-ġardinaġġ jew il-kura tat-tfal għal tfal ta’ 3 snin jew aktar, ħafna organizzazzjonijiet tal-PHS 

iħarrġu lill-impjegati tagħhom sabiex jipprovdu servizzi ta’ kwalità ogħla grazzi għal impjegati b’ħiliet 

aħjaronijiet tal-PHS huma mistiedna jiffirmaw il-karta nazzjonali NOVA, immexxija mill-Ministeru tal-

Ekonomija u l-Finanzi.

• L-organizzazzjonijiet tal-PHS huma mistiedna jiffirmaw il-karta nazzjonali NOVA, immexxija mill 

Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi. Il-firmatarji jingħataw aċċess għal diversi għodod maħsuba biex 

jappoġġjawhom fl-inizjattivi tagħhom biex itejbu l-kwalità tas-servizz.

• Inkella, l-organizzazzjonijiet tal-PHS jistgħu jagħżlu li japplikaw standards żviluppati speċifikament 

għall PHS. Sal-lum, jeżistu erba’ standards fis-settur: Servizzi NF “Servizzi Personali fid-Dar”, Qualicert 

“Servizzi lil individwi”, Qualisap u Cap’Handéo-SAP. Bl-adozzjoni tagħhom, l-organizzazzjonijiet tal-

PHS jaqblu fuq bażi volontarja biex jikkonformaw ma’ rekwiżiti ta’ kwalità għolja u huma suġġetti għal 

skrutinju regolari.

Atturi fil-fergħa professjonali nazzjonali ta’ kumpaniji PHS huma involuti b’mod attiv fl-iżvilupp tal-
professjonalizzazzjoni tal-ħaddiema tal-PHS. Huma qegħdin jaħdmu lejn offerta integrata ta’ servizzi, u jip-
promwovu kollaborazzjoni akbar fost l-okkupazzjonijiet varji li jintervjenu fid-dar sabiex jagħmlu dawn l imp-
jiegi aktar attraenti. Kull sena, madwar 3,000 ħaddiem ġdid huma kkwalifikati bis-saħħa tas-sistema ta’ taħriġ 
doppju. 

Impjieg dirett: 

Id-djalogu soċjali ppermetta l-ħolqien ta’ kontribuzzjoni konvenzjonali tal-impjegaturi, flimkien mal-
kontribuzzjoni legali, imħallsa minn kull impjegatur fid-dar, u ddedikata għat-taħriġ vokazzjonali ta’ 
impjegati fis-settur. Permezz ta’ dan il-fond, is-settur tal-impjiegi diretti kien kapaċi jimplimenta politika ta’ 
professjonalizzazzjoni, b’diploma settorjali u għażla kbira ta’ moduli ta’ taħriġ kontinwu, aċċessibbli mill-
ewwel siegħa maħduma f’familja. Assistenti materni (dawk li jieħdu ħsieb it-tfal) għandhom ikunu approvati 
qabel ma jkunu jistgħu jieħdu ħsieb it-tfal. Għal dan, għandhom isegwu taħriġ minn qabel ta’ 120 siegħa. 

Id-djalogu soċjali ppermetta dan li ġej: 

• Għall-ħaddiema: il-possibbiltà li jaċċessaw 58 siegħa ta’ taħriġ kull sena mill-ewwel siegħa maħduma, 
mingħajr kundizzjonijiet ta’ anzjanità jew ħin minimu ta’ xogħol fil-ġimgħa.

• Reġistrazzjoni faċli għal taħriġ għal impjegaturi u ħaddiema privati. It-taħriġ ma jiddependix fuq il 
kuntratt tax-xogħol iżda fuq il-ħaddiem innifsu.

• Ebda spejjeż għall-ħaddiema u spiża deprezzata għall-impjegati fuq il-bażi tal-kontribuzzjonijiet soċjali 
ta’ kull xahar tagħhom, li jinkludi ħlas tal-ispiża tat-taħriġ, ħlas ta’ salarju matul it-taħriġ, u kontribuzzjoni 
fissa għall-ispejjeż tal-għixien (lukanda, vjaġġar, catering). Din l-aħħar miżura tippermetti lill-ħaddiema 
jaffermaw id-drittijiet tagħhom mingħajr ma jinkwetaw dwar il-kwistjoni tas-sostituzzjoni tagħhom, li 
jikkostitwixxi ostaklu ċentrali għall-bidu tat-taħriġ fis-settur.

• Appoġġ finanzjarju għal-liċenzja tas-sewqan u s-sigħat tas-sewqan.

Flimkien mal-ħolqien ta’ qafas ta’ professjonalizzazzjoni ddedikat, ġiet stabbilita offerta xierqa ta’ taħriġ 

adattata għar-realtà tas-settur biex ittejjeb l-attraenza tas-settur u tippermetti r-rikonoxximent tal-ħiliet 

meħtieġa mill-ħaddiema tal-PHS. 
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L-IŻVEZJA

Għal kura fit-tul, il-liċenzji, il-prezzijiet u l-konformità huma stabbiliti u mmonitorjati mill-muniċipalitajiet, 
anke għal fornituri privati. L-istħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-utenti mwettaq kull sena mill-Bord Nazzjonali 
tas Saħħa u l-Benesseri (NBHW) huwa l-iktar strument użat għall-kejl tal-kwalità fil-kura fit-tul Żvediża. Barra 
minn hekk, żewġ standards dwar “Kwalità tal-kura, servizz, infermiera, u rijabilitazzjoni għal persuni anzjani 
bi bżonnijiet estensivi f’faċilitajiet ta’ kura ordinarja u residenzjali”  ġew implimentati mill-2015 mill-Istitut 
Żvediż għall-Istandards. Fis-snin riċenti, xi muniċipalitajiet żviluppaw programmi ta’ taħriġ għal ħaddiema 
impjegati fil kura, iżda m’hemmx standards minimi għat-taħriġ. Iktar minn 75% tal-ħaddiema tal-kura għand-
hom mill-inqas sena ta’ taħriġ formali. 

 Min-naħa tal-kura, xi kumpaniji privati rreġistrati ma’ Almega, l-assoċjazzjoni rappreżentattiva tal-impjega-
turi li qed jieħdu sehem fil-ftehim kollettiv, għażlu li jħarrġu lill-ħaddiema tagħhom huma stess f’xogħol bażiku 
tad dar jew li jiddependu fuq l-offerta ta’ taħriġ ta' SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd) , korp ta’ taħriġ 
bipartit imniedi mill-imsieħba soċjali fl-1985. 

IL-BELĠJU 

Fl-iskema tal-vawċers tas-servizz Belġjana, il-ftehim ta’ negozjar kollettiv settorjali jipprevedi li l-kumpani-
ji kollha tal-vawċers tas-servizz għandhom iħarrġu lill-impjegati tagħhom għal mill-inqas 12-il siegħa jew 
jumejn fis-sena (ikkalkulati fuq il-bażi tal-ħaddiema FTE). Dan it-taħriġ obbligatorju huwa parzjalment iffi-
nanzjat mill-Fondi għal Taħriġ Reġjonali u Settorjali. 

Il-Fond  għal Taħriġ Settorjali (Fonds de Formation Sectoriel Titres-Services/Sectoraal Vormingsfonds Dien-
stencheques) inħoloq fl-2009 mill-imsieħba soċjali. Dan jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ politika ta’ taħriġ 
għall-ħaddiema u l-kumpaniji kollha li jappartjenu għall-Kumitat Konġunt 322.01. Bħala tali, jiżgura li t-tal-
biet għatt aħriġ fis-settur jintlaħqu u jiffaċilita l-isforzi tat-taħriġ tal-partijiet interessati kollha. Minbarra l-fi-
nanzjament reġjonali, il-Fond għal Taħriġ Settorjali jkopri l-ispejjeż għat-taħriġ tal-ħaddiema l-ġodda tal-
vawċers tas-servizz għal bejn 9 u 18-il siegħa. Barra minn hekk, il-Fond għat-Taħriġ Settorjali qed iwettaq 
bosta proġetti bħal Fond ta’ Sostenibbiltà li għandu l-għan li jqajjem kuxjenza dwar xogħol maniġġabbli u fat-
tibbli fil-PHS u li l-ewwel kampanja tiegħu (fl-2019) iffokat fuq il-provvista ta’ tagħmir adattat. Proġett ieħor 
huwa l-bini ta’ pjattaforma ta’ tagħlim diġitali bl-isem “My Perfect Day”. Din għandha l-għan li tipprovdi 
għodod ġodda ta’ taħriġ għall-ħaddiema tal vawċers tas-servizz u hija maħsuba wkoll biex tkun pjattaforma 
ta’ informazzjoni għall-ħaddiema potenzjali tal vawċers tas-servizz. 
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IL-ĠERMANJA 

Fil-Ġermanja, m’hemm ebda politiki pubbliċi reali li jappoġġjaw il-PHS, u għalhekk ix-xogħol mhux iddikjarat 
għadu predominanti. Din hija r-raġuni għaliex iċ-Ċentru Ġermaniż ta’ Kompetenza “Professjonalizzazzjoni 
u Assigurazzjoni tal-Kwalità tas-Servizzi tad-Dar” (PQHS) bħalissa qed iwettaq riflessjoni ġenerali dwar kif 
politika ta’ professjonalizzazzjoni tista’ tiġi applikata fis-settur tal-PHS. 

L-għan ewlieni huwa li jitkomplew u jiġu żviluppati aktar il-proġetti li għaddejjin b’suċċess.

• Fl-2020, iċ-ċentru tal-kompetenza se jibda żvilupp ulterjuri tal-kurrikulu qafas għall-kwalifika ta’speċ-
jalisti f’servizzi relatati mad-dar. Għal dan il-għan, se jkunu involuti diversi esperti. L-esperjenzamik-
suba sa issa bil-kurrikulu fil-prattika se tipprovdi l-impetu ewlieni. Bil-kurrikulu qafas tad-DGH(Soċjetà 
Ġermaniża għall-Ekonomija tad-Dar), sar kontribut importanti għal bażi ta’ taħriġ uniformiurikonoxx-
uta għal speċjalisti f’servizzi relatati mad-dar fl-ewwel fażijiet ta’ finanzjament taċ-ċentruta’ kompe-
tenza.

• Iċ-ċentru tal-kompetenza bħalissa qed jippjana li jiżviluppa strateġiji ma’ diversi partijiet interessat-
ifuq in-naħa tal-provvista tas-servizzi tad-dar. Fuq din il-bażi, programm ta’ azzjoni mal-pajjiż kol-
lugħandu jiġi żviluppat fuq terminu medju.

• Il-proġett pilota “Niżguraw ħaddiema tas-sengħa permezz tal-professjonalizzazzjoni tas-servizzi 
tad-dar”, li ġie mwettaq f’żewġ postijiet differenti fil-Ġermanja minn Marzu 2017, u huwa skedat li 
jibqa’għaddej sa Ġunju 2021 u ffinanzjat mill-Ministeru Federali Ġermaniż għall-Affarijiet tal-Familja, 
l-Anzjani, in-Nisa u ż-Żgħażagħ, ikompli jagħti riżultati importanti. L-għan tiegħu huwa li jadatta l-poli-
tiki pubbliċi tas-suq tax-xogħol għall-provvista u d-domanda tas-servizzi domestiċi u għalhekk lijiżvi-
luppa kurrikulu qafas għall-kwalifika ta’ speċjalisti fil-qasam li għandu jwassal għal bażi ta’ taħriġuni-
formi u rikonoxxut għal speċjalisti. Ma’ dan, iċ-ċentru tal-kompetenza se jippromwovi l-introduzzjoni 
nazzjonali ta’ vawċers għas-servizzi tad-dar. L-ibbilanċjar ta’ dan il-mudell huwa fokusieħor ta’ ħidma 
proġettat. Dan se jintuża, pereżempju, biex jiġu żviluppati kriterji għal kumpaniji lihuma eliġibbli biex 

jipparteċipaw f’mudell ta’ vawċer nazzjonali.

L-ITALJA

Fl-Italja, Ebincolf hija  l-Aġenzija Nazzjonali Bilaterali ta’  Impjegaturi  u Ħaddiema tal-Familja u nħolqot 
f’Diċembru 2002 mill-federazzjonijiet nazzjonali tal-aktar organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-impjega-
turi u tal ħaddiema fis-settur tax-xogħol domestiku, li ffirmat il-ftehim kollettiv nazzjonali dwar ix-xogħol 
domestiku. 

L-awtorità għandha l-funzjonijiet li ġejjin: li tistabbilixxi osservatorju u tivvaluta s-sitwazzjoni tal-impjieg tal-
ħaddiema domestiċi; lu tikkalkula l-qligħ standard medju; li tivvaluta l-livell ta’ implimentazzjoni tal-ftehim 
kollettiv nazzjonali f’reġjuni u żoni differenti kif ukoll regolamenti dwar ħaddiema migranti; li tiċċekkja 
l-benesseri u s sitwazzjoni soċjali tal-ħaddiema domestiċi u l-ħtiġijiet ta’ taħriġ tagħhom (kull sena Ebin-
colf tiffinanzja bosta programmi ta’ taħriġ għall-ħaddiema domestiċi); u li tipprovdi analiżi u proposti dwar 
is-sigurtà fuq il-post tax xogħol. F’dan ir-rigward, Ebincolf ippubblikat ħames dokumenti dwar is-sigurtà fuq 
il-post tax-xogħol fis-settur domestiku: dwar it-tindif u l-iġjene tad-djar; dwar il-prevenzjoni tar-riskju rela-
tat mal-provvista tal-enerġija fid-djar; dwar il-prevenzjoni tar-riskju relatata mal-provvista tal-gass fid-djar; 
dwar il-prevenzjoni tar-riskju relatata ma’ attivitajiet li jeħtieġu tlugh ta’ slielem u banketti; u dwar il-pre-
venzjoni tar-riskju relatat mal-irfigħ ta’ affarijiet tqal.

Barra minn hekk, permezz ta’ Ebincolf l-imsieħba soċjali qed jaħdmu fuq ċertifikazzjoni ġdida (Certicolf) li 
tikkonforma mal-istandards tekniċi UNI. 
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PROĠETTI EWROPEJ 

Il-proġett Ewropew atHOME6 immexxi mill-grupp ta’ riflessjoni “Pour la Solidarité” mill-2017 sal-2019 ittratta 
l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-carers għall-anzjani, u lil hinn minn dan, modi kif l-anzjani jitħallew jibqgħu 
kemm jista’ jkun fid-djar tagħhom f’kundizzjonijiet tajbin. Biex jiġi żgurat dan l-appoġġ, l-għodod tatt aħriġ 
għall-carers huma parametru kruċjali. Il-proġett atHOME kien ikkoordinat mis-Salib l-Aħmar Franċiż bl-għa-
jnuna ta’ msieħba Spanjoli, Portugiżi u Belġjani u huwa parti mill-programm Erasmus+ li jipprovdi aċċess għal 
għodda ta’ taħriġ għal dawk li jgħinu fid-dar. 

Il-proġett għadu kemm nieda żewġ għodod interessanti għal dawk li jgħinu fid-dar fis-settur tal-kura fit-tul: 

• app mobbli biex tirrekordja l-iskedi tax-xogħol u informazzjoni medika rigward il-kura ta’ persuni 
dipendenti;

• programm ta’ professjonalizzazzjoni organizzat madwar 12-il ħila għall-indokraturi.

Il-proġett Ewropew PRODOME7 kellu l-għan li jiżviluppa l-professjonalizzazzjoni tal-ħaddiema domestiċi 
fl Ewropa prinċipalment billi jiżviluppa programm ta’ taħriġ adattat għall-ħtiġijiet attwali tal-ħaddiema 
domestiċi. Fil-proġetti, pari magħmulin minn sieħeb soċjali li jirrappreżenta lill-impjegaturi fid-dar (Franza u 
l-Italja) jew l-impjegati tagħhom (Spanja) u membru taż-żona tal-professjonalizzazzjoni għamlu ħilithom biex 
jibnu referenza ta’ ċertifikazzjoni għall-profil tal-ħaddiem domestiku.

Dan it-taħriġ uża l-format ta’ “tagħlim imħallat” u ġie ttestjat fl-2019 f’żewġ pajjiżi pilota: Spanja u l-Italja. 
Kemm il-kompetenzi trasversali (bħall-IT jew ħiliet “ekoloġiċi” applikati għad-dar) kif ukoll il-kompetenzi 
speċifiċi ġew inklużi. 

Iffinanzjat mill-programm Erasmus+, dan il-proġett, li ntemm f’Ottubru 2019, penġa stampa tas-sitwazzjoni 
tal-ħaddiema domestiċi fl-Ewropa: dawn huma prinċipalment ħaddiema inviżibbli, l-aktar nisa, kultant 
mingħajr aċċess għad-drittijiet soċjali, u li jaħdmu mingħajr il-benesseri soċjali. Hemm disparitajiet kbar bejn 
il-pajjiżi. Il-proġett għamel ukoll ir-rabta bejn politiki pubbliċi impenjati li jappoġġjaw ix-xogħol iddikjarat u 
l promozzjoni u r-rikonoxximent tas-settur tax-xogħol domestiku. 

Fost ir-riżultati tal-proġett, il-kit ta’ taħriġ PRODOME għal dawn il-ħaddiema, aċċessibbli b’mod liberu f’erba’ 
lingwi, u bbażat fuq disa’ moduli u esperjenza prattika, inħoloq biex jiġi adattat għall-profil u l-ħtiġijiet tal-
ħaddiema domestiċi. It-taħriġ jippermetti lill-istudenti joffru servizzi mmirati li jirrispondu għal ħtiġijiet 
speċifiċi. Qabel il-pubblikazzjoni, it-taħriġ ġie ttestjat fl-Italja u Spanja.  

6 https://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/home-pls-sengage-pour-lamelioration-de-laide-domicile 

7 https://www.prodome.eu/
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1 – Titjib fil-kwalità tal-provvista tas-servizzi 

Fil-każ tal-kura bikrija tat-tfal, l-iżvilupp tal-ħiliet tal-ħaddiema tal-PHS wera garanzija ta’ benesseri u sigurtà. Għall-
kura tal-anzjani, ħiliet speċifiċi, tekniċi u relazzjonali jwasslu biex kemm jista’ jkun jipprevjenu, inaqqsu r-ritmu, u 
mbagħad jakkumpanjaw telf ta’ awtonomija fid-dar: li jagħmlu dar sikura, jirrispettaw id-drawwiet u l-privatezza 
tal-persuna waqt li jieħdu ħsiebha, jistimulaw u jassistu lill-anzjani mingħajr ma jagħmlu l-kompitu minflokhom, 
josservaw u jadattaw kontinwament l-appoġġ biex jaqbel mal-evoluzzjoni fl-abbiltajiet, eċċ. 

2 – Attraenza tal-industrija 

Bil-bidla demografika, il-professjonalizzazzjoni hija lieva ta’ attraenza biex jiġi ffaċċjat ir-riskju ta’ ħiliet u nuqqas ta’ 
ħaddiema filwaqt li l-isfidi futuri jirrikjedu li jkun jista’ jkun hemm dipendenza fuq numru ferm akbar ta’ professjonisti, 
b’mod partikolari biex tkun tista’ tiġi akkumpanjata d-dipendenza fid-dar. 

B’mod speċifiku għall-kura fid-dar, li kif nafu hija industrija li qed tikber b’domanda dejjem tikber, irridu nħarsu lejn 
taħriġ li huwa mfassal għall-kura fid-dar iżda jipprovdi wkoll varjetà kbira ta’ ħiliet trasferibbli. Rapport tal-2015 
mill Osservatorju Ewropew tal-Politiki dwar ix-Xogħol (EEPO) ħares b’mod espliċitu lejn l-Istati Membri tal-UE, u 
rrakkomanda li fi żminijiet ta’ żieda fil-qgħad (bħalma qed niffaċċjaw aħna wara l-COVID-19), it-taħriġ għandu jinkludi 
taħlita ta’ ħiliet ġeneriċi u vokazzjonali li jimmiraw lejn adulti b’ħiliet baxxi u qiegħda fit-tul. Meta nieħdu l eżempju 
tal-ħiliet tal-kompjuter u d-diġitalizzazzjoni, jista’ jkun li mal-ewwel daqqa t’għajn ma jidhirx għaliex ħaddiem fil-
kura tad-dar jista’ jkollu bżonnhom. Madankollu, jekk ikunu jistgħu jappoġġjaw lill-utenti finali tagħhom b’attivitajiet 
bħal operazzjonijiet bankarji online jew dikjarazzjonijiet tat-taxxa online, il-ħaddiema tal-kura fid-dar huma aktar 
ta’ għajnuna. Il-ħaddiema tal-kura fid-dar se jkunu jistgħu wkoll jużaw akkwist tax-xogħol u netwerks ta’ ħaddiema, 
li jsiru online. Id-diġitalizzazzjoni hija biss eżempju wieħed ta’ ħila ġenerika li se tkun ta’ benefiċċju sinifikanti għall-
ħaddiema tal-kura fid-dar.  

It-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni jagħtu s-setgħa lin-nisa jiżviluppaw karrieri u perkorsi fis-settur tal-PHS. Dan jista’ jsiru 
ukoll lieva ta’ attraenza għall-irġiel biex jagħmlu professjonijiet tal-PHS. 

Jista’ jsir ukoll lieva ta’ attraenza u integrazzjoni għall- ta’ migranti.  

3 – Rikonoxximent Aħjar  

Il-valur ekonomiku u soċjali tal-impjiegi tal-PHS jidher ċar, iżda l-ħiliet professjonali tal-ħaddiema għandhom jiġu 
żviluppati biex jiġi żgurat rikonoxximent soċjali u servizzi ta’ kwalità għall-familji li għandhom bżonnhom. 

Il-professjonalizzazzjoni tal-ħaddiema tal-PHS fl-Ewropa t-tnejn jikkontribwixxu biex isir tqabbil tas-servizz ipprovdut 
mal-ħtiġijiet dejjem jevolvu tal-familji u hija l-mezz biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent tas-soċjetà li l kwalitajiet 
meħtieġa jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-ħiliet professjonali. Ir-rikonoxximent tax-xogħol emozzjonali huwa 
wkoll kruċjali biex titjieb l-immaġni tal-ħaddiema tal-kura fid-dar. Dawn il-ħaddiema jagħmlu ammont sinifikanti 
ta’ xogħol emozzjonali u relazzjonali ma’ utenti finali li ħafna drabi ma jiġix ikkunsidrat. Il ħaddiema tal-kura fid-
dar għandhom interazzjonijiet ta’ kuljum ma’ utenti finali u għandhom relazzjoni li ħafna utenti finali jista’ lanqas 
ikollhom mal-familji tagħhom stess. Huwa importanti wkoll li wieħed jinnota li l-mewt u n niket ħafna drabi huma 
parti mix-xogħol, u li dawn il-ħaddiema ma jingħatawx ir-rikonoxximent xieraq jew il-ħin biex jindirizzaw it-telf. Ir-
rikonoxximent tax-xogħol tagħhom jeħtieġ ukoll ir-rikonoxximent formali li dan ix-xogħol huwa diffiċli u jeħtieġ ħiliet 
emozzjonali li huma espliċiti. 
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4 – Is-Saħħa u l-Istandards 

It-tossiċità ta’ prodotti tat-tindif, disturbi muskuloskeletali minħabba l-irfigħ kuljum ta’ tfal jew iċ-ċaqliq ta’ 
anzjani dipendenti, xogħol tad-dar, flimkien mal-impenn emozzjonali li huwa meħtieġ f’ħafna relazzjonijiet ta’ 
kura u assistenza. Biex jissodisfaw l-aspettattivi tad-djar u l-individwi, kif ukoll biex jitgħallmu jipproteġu lilhom 
infushom ujipprevjenu mard jew inċidenti okkupazzjonali, il-ħaddiema tal-PHS għandhom jiżviluppaw ħiliet speċifiċi 
professjonali. 

5 – Kapital Uman 

L-iżvilupp tal-ħiliet tal-ħaddiema tal-PHS huwa għalhekk l-iktar mod effettiv biex jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ impjiegi 
reali b’valur miżjud għoli tal-bniedem, u l-aħjar mod biex in-nies jirrealizzaw li dawn l-impjiegi jistħoqqilhom pagi, 
benesseri soċjali u rikonoxximent professjonali partikolarment minħabba l-fatt li  huwa settur fejn jipprevali x xogħol 
mhux iddikjarat.  

Il-professjonalizzazzjoni tippermetti l-ġlieda kontra l-iżolament tal-indokraturi: bejn 10% u 25% taċ-ċittadini Ewropej 
għandhom rwol ta’ carer informali, bi proporzjonijiet li jistgħu jvarjaw konsiderevolment minn pajjiż għal ieħor. 
Minħabba d-definizzjonijiet użati u l-miżuri stabbiliti dawn il-ħaddiema spiss mhumiex rikonoxxuti.  

Il-carers informali (jew tal-familja) huma differenti mill-ħaddiema domestiċi. Eurocarers toffri definizzjoni ċara biex 
tidentifikahom: “Carers informali huma persuni li jipprovdu kura (ġeneralment mhux imħallsa) lil xi ħadd b’mard 
kroniku, diżabilità jew bżonn ieħor ta’ saħħa jew kura fit-tul, barra minn qafas professjonali jew formali”. Il-carers 
informali jew carers volontarji ġeneralment huma nisa, ħafna drabi kbar fl-età. Fl-UE-28, 18% tan-nisa ma jaħdmux 
minħabba l-attività tagħhom bħala carer. Fi Franza, din ir-rata hija fost l-inqas (9%), iżda hija ta’ 25% fi Spanja, 22% 
fl-Italja u 15% fil-Ġermanja.8 

Madankollu, l-iżolament mhuwiex biss għall-ħaddiema informali; il-ħaddiema tal-kura fid-dar ġeneralment ibatu 
minn iżolament. Dawn jaħdmu f’ambjenti ta’ xogħol iżolati u ftit li xejn ikollhom kuntatt ma’ ħaddiema oħra tal kura 
fid-dar. Fl-2016 il-fond ta’ solidarjetà nazzjonali Franċiż għall-awtonomija (CNSA) ħoloq ir-“Relays tal-assistenti tal-
ħajja” (“Life assistant relays”). Dan huwa programm ta’ professjonalizzazzjoni (kors ta’ 5 sessjonijiet ta’ 3 sigħat kull 
wieħed), ibbażat fuq l-iskambju ta’ prattiki professjonali bejn il-pari, taħt il-gwida ta’ faċilitatur. Dan jippermetti lill-
assistenti tal-ħajja jsiru konxji tan-natura professjonali tal-attività tagħhom, sabiex possibbilment jibda r rikonoxximent 
tat-tagħlim preċedenti tagħhom, tifetaħ it-triq għal programmi oħra ta’ taħriġ u jinbena netwerk professjonali.

Ir-rikonoxximent tal-ħiliet li jakkwistaw l-indokraturi matul l-esperjenza tagħhom bħala carers volontarji u l-għoti ta’ 
aċċess lil tali indokraturi għal taħriġ li jippermettilhom iwettqu r-rwol tagħhom f’kundizzjonijiet aħjar. 

It-tqegħid fis-seħħ tal-mekkaniżmi li, filwaqt li jirrikonoxxu l-importanza tal-għajnuna tagħhom, ma jorbtuhomx fir-
rwol tagħhom bħala indokraturi.  

8 Eurocarers, carers u aċċess għat-taħriġ: stħarriġ ġenerali tal-pajjiżi tal-UE, Rapport abbozzat fir-rigward tal-proġett TRACK: https://eurocarers.org/track-2/
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RAKKOMANDAZZJONIJIET

>>

L-awtoritajiet pubbliċi għandhom bżonn jieħdu azzjoni urġenti biex 
jappoġġjaw il-valur miżjud ta’ dawn l-impjiegi biex jiffaċċjaw l-isfidi 
demografiċi u soċjetali li ġejjin.

1. GĦANDU JIĠI ŻGURAT LI L-ĦADDIEMA TAL-PHS IKOLLHOM ID-DRITT LI JAĊĊESSAW TAĦRIĠ PROFESSJONALI 
li jippermettilhom jibnu l-progressjoni tal-karriera tagħhom stess ibbażata fuq ix-xewqa u l-għanijiet tal-ħajja 
tagħhom, anke jekk dan jinkludi aċċess għal taħriġ mhux relatat direttament mal-okkupazzjonijiet attwali 
tagħhom (jew okkupazzjoni li tappartjeni lil PHS).

2. GĦANDHOM JINĦOLQU PROGRAMMI TA’ TAĦRIĠ ADATTATI U JIĠU STABBILITI SKEMI TA’ ĊERTIFIKAZZJONI TAL-
ĦILIET li għandhom jikkunsidraw l-ispeċifiċità ta’ djar privati, jakkumpanjaw ħiliet ġodda u jtejbu l-validazzjoni 
tatt agħlim minn qabel. Il-professjonalizzazzjoni għandha tkun aċċessibbli permezz ta’ modi differenti ta’ akkwist 
ta’ ħiliet: korsijiet ta’ taħriġ aċċellerati (moduli mmirati), taħriġ vokazzjonali, rikonoxximent ta’ tagħlim minn 
qabel, eċċ.). Għandha tingħata attenzjoni speċjali lil ħaddiema partikolarment vulnerabbli bħal migranti bid-
dokumenti jew mingħajr dokumenti.

3. GĦANDU JIĠI MSAĦĦAĦ ID-DJALOGU SOĊJALI: Għandhom jiġu promossi ftehimiet kollettivi għal 
professjonalizzazzjoni aħjar sabiex tiżdied il-konsiderazzjoni ta’ dawn l-impjiegi, biex ikun permess żvilupp 
professjonali. Fejn jeżistu negozjati kollettivi, il-kundizzjonijiet tal-impjieg huma definiti u strutturati aħjar, li 
huwa ta’ benefiċċju kemm lill-impjegaturi/utenti permezz tal-kwalità tas-servizzi offruti, kif ukoll lill-impjegati 
permezz tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u t-taħriġ vokazzjonali tagħhom.

4. GĦANDHOM JIĠU ŻVILUPPATI b’mod proattiv il-ĦILIET TRANSSETTORJALI ADATTATI għad-diversi interessi tal-
PHS: 
- Ħiliet ekoloġiċi għat-tindif mingħajr ma ssir ħsara lill-ambjent jew lis-saħħa ta’ persuna;
- Ħiliet ta’ relazzjonijiet u awtonomija biex jinftiehmu t-talbiet, jiġu antiċipati l-ħtiġijiet li jevolvu u jsiru proposti 

xierqa, meta jikbru t-tfal, meta l-anzjani jitilfu l-awtonomija tagħhom, eċċ.
- Ħiliet diġitali għall-iżvilupp tal-impjegabbiltà, biex jgħinu lil persuna anzjana tlesti formalitajiet amministrattivi, 

biex tadatta għall-għodod ta’ awtomazzjoni tad-dar użati fid-dar (apparati intelliġenti, saħħa elettronika).
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Dan il-proġ ett huwa ffinanzjat 
mill-Unjoni Ewropea.
(Ad-PHS - VS/2018/0344)
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