
 

 

 

 

Il-qgħad fit-tul f’Malta 

L-impjieg ta’ individwu joffri l-aħjar mod kif ikunu evitati l-faqar u l-esklużjoni soċjali. In-

nuqqas ta’ edukazzjoni tajba u ta’ snajja addattati jħallu lil ħafna persuni bi żvantaġġ mill-

bidunett u bi ftit tama li jsibu impjieg.  

Diskriminazzjoni fis-suq tal-impjiegi jista’ jfixkel ukoll ċertu gruppi, fosthom immigranti u 

persuni b’diżabilta’, milli jsibu xogħol. Persuni li jkun ilhom bla xogħol għal żmien twil ukoll 

jaqgħu fil-lista ta’ dawk li huma f’riskju ta’ faqar.  

Biex jintgħelbu dawn l-ostakli, il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-Istati Membri tal-UE biex 

ifasslu politika ta’ inklużjoni attiva, bl-għan li jgħinu lill-persuni li jistgħu jaħdmu halli mhux 

biss isibu impjieg, imma jżommuh.  

F’dawn l-aħħar xhur, f’Malta, kien hawn tnaqqis fin-numru ta’ persuni li jaqgħu f’din il-

kategorija ta’ long-term unemployed.. Dan seħħ b’ riżultat ta’ bosta skemi u għajnuna mill-

Korporazzjoni ta’ Taħrig u Impiegi (ETC). 

 

Qqgħad fit-tul ifisser meta zgħazagħ  ta’ bejn is-16 u l-24 sena  jkunu ilhom bla xogħol għal 

aktar minn sitt xhur, filwaqt li fil-każ ta’adulti akbar dan ifisser li jkun ilhom jirreġistraw 

għall-aħħar tnax-il xahar. Persuni li jaqgħu f’din il-kategorija ibatu kemm huma nfushom, kif 

ukoll il-familji rispettivi tagħhom. 

 

X’qed tagħmel l-ETC? 

 

Il-Korporazzjoni ta’ Taħriġ u Impiegi (ETC) toffri numru ta’ skemi  ta’ xogħol, u torganizza 

seminars apposta għal persuni li jkunu ilhom żmien twil mingħajr xogħol, ghal persuni 

illitterati, u kif ukoll korsijiet b’xejn għal dawk li jeħtieġu taħrig jew taħrig mill-ġdid fil-

qasam tagħhom. Dawn in-nies ikunu jistgħu jtejbu l-hiliet tagħhom u jsibu x-xogħol. 

 

Uħud mill-iskemi tal-ETC li huma ffinanzjati mill-UE, li joffru opportunita’ lill-persuni bla 

xogħol isibu impjieg jew jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol.  Dawn huma: 

 

Youth Employment Programme (YEP) – Il-Youth Employment Programme hu mfassal bi-

ex jgħin ikabbar l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ ħalli jsibu xogħol, u li jippromwovu l-

integrazzjoni inklussiva u ugwali fis-suq tax-xogħol. Iktar tagħrif  jinkiseb mill-websajt tal-

YEP: www.youth.org.mt li tipprovdi liż-żagħżagħ tagħrif  li għandu x’jaqsam mat-tfixxija 

għall-impieg, gwida, programmi ta’ taħriġ, riżorsi għall-karrieri u għodda, suġġerimenti u 

pariri, intervisti virtwali, quizzes u konsultazzjoni onlajn personali ma’ persuni mħarrġa fil-

http://www.youth.org.mt/


 

 

 

 

 

gwida għall-karrieri. Iktar tagħrif  jinkiseb minn youth.etc@gov.mt jew bit-telefon 22201 

224 

 

Skema ta’ Prova fix-Xogħol  

L-għanijiet tal-Work Trial Scheme (WTS) – skema ta’ prova fuq ix-xogħol – huma tnejn. L-

ewwelnett li jservu l-ħtiġijiet ta’ min jimpjega, u t-tieni li joffru taħriġ għall-parteċipanti fuq 

il-post tax-xogħol u l-ħtiġijiet għal persuni bla xogħol li jkunu qegħdin ifittxu mpjieg. 

 

L-ETC tikkontribwixxu 50 fil-mija tal-paga minima nazzjonali kull ġimgħa tul iż-żmien kollu 

li l-parteċipant jkun fl-iskema.  L-impjiegi għandhom  ikunu għal massimu ta’ 12-il ġimgħa 

konsekuttiva.  L-esperjenza tax-xogħol tkun ibbażata fuq ġimgħa ta’ 20 siegħa (erba’ sigħat 

kull jum) f’kull każ. Iktar tagħrif  jinkiseb bit-telefon: 22201211 jew bl-email 

schemes.etc@gov.mt 

 

Employment Aid Programme 

Permezz tal-European Social Fund Programme, l-ETC tipprovdi għajnuna finanzjarja lil 

dawk li jagħżlu li jimpjegaw persuni żvantaġġjati. L-għajnuna finanzjarja  tkun f’forma ta’ 

sussidju ġeneruż fis-salarju ta’ dawn l-individwi, kif ukoll fil-kontribuzzjoni ta’ min jimpjega 

lejn l-assikurazzjoni nazzjonali tal-impjegat.  Dan is-sussidju  jingħata għal numru ta’ xhur. 

Fil-każ tal-kumpanniji li jimpjegaw persuni b’diżabilta’, din l-għajnuna  tkun qegħda tingħata 

għal tliet snin sħaħ.  Fil-każ ta’ ħaddiema li jaħdmu Għawdex, is-sussidju  jkun għal iktar 

xhur.  

 

Skema biex tnaqqas id-differenza (Gap Scheme) 

Din hi mfassla biex tgħin lill-individwi fil-perjodu ta’ transizzjoni minn dak ta’ bla xogħol 

għal dak ta’ impjieg. L-iskema  tippermetti lil min jimpjega biex jevalwa l-ħidma tal-

individwu fuq il-post tax-xogħol, sakemm jibda l-impieg prorpju.  Għal aktar tagħrif wieħed 

jista’ jikkuntattja: Supported Employment Section fuq tel: 22201 410 jew 22201407 

 

Programm  biex jinkiseb ix-xogħol (Employability Programme) 

Bħala parti mill-Fond Soċjali Ewropew, dan l-Employability Programme hu disponibbli għal 

min hu impjegat, min mhux impjegat, jew min qiegħed jirreġistra għax-xogħol u li għadu eli-

ġibbli għax-xogħol.  Dan il-programm jipprovdi wkoll l-opportunita’ għal irġiel kif ukoll nisa 

li jkunu ilhom barra mill-ekonomija formali għall-perjodu relattivament twil sabiex jiksbu 

mill-ġdid il-fiduċja fihom infushom u jiffriskaw il-ħiliet tagħhom permezz ta’ serje ta’ pro-

grammi ta’ taħriġ li finalment jiffaċilitaw ir-ritorn ta’ dawn l-individwi  lejn id-dinja tax-

xogħol. Iktar tagħrif dwar l-Employability Programme jinkiseb minn  fuq in-numri 22201610; 

22201614 jew b’e-mail: training.etc@gov.mt 

 

 

 

 

Qafas ta’ Għajnuna għal Taħriġ 
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It-Training Aid Framework jifforma parti wkoll mill-Programm Soċjali Ewropew. Dan joffri 

opportunita’ unika lil pajjiżna fejn il-kumpanniji lokali jkunu jistgħu jinvestu fir-riżorsi 

umani. Permezz tat-Training Aid Framework, l-ETC  qiegħda tgħin finanzjarjament lil dawk 

il-kumpanniji li jinvestu fit-taħriġ tal-ħaddiema tagħhom. Din l-iskema hi disponibbli għall-

kumpanniji fis-settur privat u s-sussidju jingħata skont it-tip ta’ taħriġ u d-daqs tal-intrapriża. 

It-taħriġ  jista’ jingħata fuq il-post tax-xogħol  f’Malta jew barra minn Malta permezz ta’ 

tagħlim mill-bogħod. Dan it-Taħriġ jista’ jkun f’forma ta’ kors fl-Univerista’ ta’ Malta jew 

anki f’universita’ barranija. It-taħriġ jista’ jwassal saħansitra sal-livell ta’ PhD. Persuni li 

jaħdmu  għal rashom huma eliġibbli. Kull kumpannija hi eliġibbli għal massimu ta’ €250,000 

kull sena. Iktar tagħrif  jinkiseb minn fuq http://www.etc.gov.mt/site/page.aspx?pageid=2280 

Is-Sena Ewropa 2010 għall-Glieda kontra l-Faqar u l-Eskulużżjoni Soċjali se tkompli taħdem 

biex tkabbar l-għarfien  dwar il-valur tal-ftuħ tas-swieq tax-xogħol. Dan sabiex mhux biss 

żgħażagħ u adulti jkollhom ix-xogħol, iżda anki biex jitnaqqsu kemm ir-riskju ta’ faqar kif 

ukoll  l-esklużjoni soċjali.  

 

http://www.etc.gov.mt/site/page.aspx?pageid=2280

