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il-Mellieħa

L-iskemi ta’ fondi
huma bżonjużi?

Anthony Schembri
Segretarju Finanzjarju

Kemm-il darba permezz ta’ dan il-messaġġ
għamilt referenza għall-importanza u għas-saħħa
li għandu l-volontarjat f’għaqda bħal tagħna. Kien
prinċipalment permezz tax-xogħol volontarju li
l-Għaqda tagħna waslet fejn qiegħda llum. Innanniet tagħna u missirijietna għarfu li permezz
ta’ siegħa xogħol minn ħafna, kien jirnexxielhom
jagħtu ferm iktar minn ġurnata xogħol minn ftit
nies. Imma min isegwi dawn l-erba’ kelmiet li
nikteb hawnhekk jaf ukoll li kemm-il darba wrejt
għafsa ta’ qalb u xi ftit tad-dieqa għan-nuqqas li
għaqdiet bħal tagħna qed jesperjenzaw fejn għandu
x’jaqsam ix-xogħol volontarju. Ir-raġunijiet huma
varji, u mhux se nazzarda nipprova nagħti xi tip ta’
spjegazzjoni għal dan. Iżda li xtaqt huwa li naqsam
magħkom xi ħsibijiet fuq kif l-għaqdiet volontarji
bħal tagħna jistgħu u qegħdin joperaw f’dan ixxenarju pjuttost reċenti, b’mod partikolari fejn
jidħlu l-finanzi. U għalhekk li ddeċidejt li nikteb fuq
l-iskemi ta’ fondi li minn żmien għal żmien ikunu
mnedija minn entitajiet diversi.
Kif jafu ħafna, dawn l-iskemi kienu introdotti ftit
tas-snin ilu u huma ta’ għajnuna fejjieda għal ħafna
organizzazzjonijiet volontarji biex iwettqu proġetti
varji fi ħdanhom. Imma li forsi ftit jafu huwa li dawn
mhumiex ħawt tal-ilma mbierek li kull min jixtieq
jista’ jbill sebgħu fih. Hawn ħafna nies li jaħsbu li
kulma trid tagħmel għaqda hi li tfaqqa’ subgħajha
u jitfaċċaw il-flus għal kwalunkwe biċċa xogħol
li tixtieq tagħmel. Iżda l-verità hi wisq ’il bogħod
minn hekk. Biex għaqda tibbenifika minn dawn ilfondi trid turi li hi għaqda serja u li tħaddan prattiċi
tajbin. Trid tkun reġistrata bħala Organizzazzjoni
Volontarja mal-Kummissarju tal-Volontarjat blobbligi kollha li dan il-proċess iġib miegħu, fosthom
li tippreżenta rapporti finanzjarji u amministrattivi
kull sena. Kull proġett irid ikun ippreparat bl-ikbar
reqqa u għaqal, skont ir-regoli stretti li l-aġenzija
li tkun qed tamministra l-fondi tagħmel. Iridu jiġu
ppreżentati stimi u rċevuti fiskali għal kull xogħol
jew xiri li jsir, u l-proġett irid jispiċċa fiż-żmien
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stipulat. Barra minn hekk,
l-għanijiet tal-proġett iridu
jaqblu perfettament malgħanijiet tal-iskema, u ma
tistax tieħu fondi biex bihom
imbagħad tagħmel dak li
jfettillek.
Tifhmunix ħazin, mhux qed ngħid li dan mhux
tajjeb. Anzi, allaħares mhux hekk għax ħafna
minn dawn il-fondi ġejjin minn sorsi pubbliċi jew
Ewropej u ma jistgħux jitberbqu bla ebda kontroll
ta’ xejn. Iżda dan kollu jirrikjedi ħafna xogħol
amministrattiv, bir-riskju li xorta waħda wara dan
l-isforz kollu tispiċċa ma tieħux il-fondi mixtieqa
għax il-proċess huwa wieħed kompetittiv u għal
kull għadma hawn mitt kelb.
Hawnhekk xtaqt nieqaf biex nirriffletti ftit fuq
kif l-għaqdiet kienu jgħaddu sa ftit snin ilu qabel
ma ġew introdotti dawn l-iskemi ta’ fondi. Bilfors
li tuġgħek ftit rasek xħin tara li kieku ma kinux
dawn l-iskemi, kieku qajla tista’ tagħmel proġetti
fil-każin għax id-dħul minn sorsi oħra kemm kemm
ilaħħqu mal-ispejjeż ta’ kuljum. U dan jeħodni
lura minn fejn bdejt. Hawn min jirraġuna li dawn
l-iskemi komplew jagħtu daqqa ta’ ħarta lix-xogħol
volontarju. Fejn qabel biex tagħmel biċċa xogħol
hi x’inhi, l-għaqda kienet iddur lejn in-nies u dawn
kienu joffru ħinhom u xogħolhom volontarjament,
illum dawn l-istess nies jafu li jistgħu jitħallsu ta’
xogħolhom u ħinhom permezz ta’ dawn l-iskemi.
L-għaqdiet jafu wkoll li biex jibbenifikaw minn
dawn l-iskemi, iridu jippreżentaw irċevuti fiskali u
għalhekk m’għadhomx jagħmlu sforz biex iħeġġu
li x-xogħol isir volontarjament. Imbagħad, titkellem
ma’ nies oħra li jgħidulek li dawn l-iskemi huma
importanti għall-għaqdiet volontarji daqs l-ilma fiddeżert. Permezz tagħhom l-għaqdiet qed jagħmlu
xogħol li qabel kienu biss joħolmuh, u huma r-raġuni
prinċipali għala l-livell ta’ servizz inġenerali qed
dejjem jitjieb u jogħla.
Personalment inħoss li tiġi bejn ħaltejn meta tara
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liema pożizzjoni għandek tieħu. Forsi hi sikkina li
taqta’ miż-żewġ naħat. Imma xorta sikkina tibqa’, li
jekk tagħraf kif tagħmel użu minnha b’mod għaqli,
tkun ta’ għajnuna kbira f’ħidmietek. L-istess jista’
jingħad għal dawn il-fondi. Għaqda serja trid tara
li tagħmel użu għaqli minn dan is-sors importanti
ta’ dħul biex tkompli miexja dejjem ’il quddiem.
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Nemmen li trid issib bilanċ bejn dak li jista’ jsir
bil-volontarjat u dak li jsir aħjar meta tibbenifika
minn dawn il-fondi. Wara kollox, il-bilanċ hu tajjeb
dejjem u f’kollox!
Il-Festa t-tajba lill-anzjani, lill-emigranti u lillMelleħin kollha.

Il-President u l-Kumitat tal-G˙aqda MuΩikali Imperial
jixtiequ jawguraw il-Festa t-Tajba lil Kul˙add
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grocery & confectionery
Mr & Mrs D. Vella

Bella Veduta
Triq ta’ Masrija
Il-Mellie˙a
Tel: 21521306
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Gaulos Exclusive Art
Għal kull tip ta’ rakkmu sew għall-Każini tal-Baned,
Knejjes jew mudelli tal-Knejjes.
Nagħmlu wkoll kull tip ta’ restawr u
transport ta’ rakkmu antik.
Issibilna kull tip ta’ pittura kemm oriġinali kif ukoll
kopji jew portraits impittra minn artisti barranin.
9, Triq Sir Arturo Mercieca, Victoria, Għawdex
Tel: 2156 4401 / 2756 4401 Mob: 7956 4401
Email: contact@eastermalta.org
www.imperialbandclub.com
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