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Nispera li tinsabu tajbin. Wasalna
fil-bidu ta’ sena ġdida, għalhekk
wasal iż-żmien għas-seba’ edizzjoni tal-gazzetta. Kif diġa’ tafu,
tkellimna dwar diversi oqsma
ta’ xogħlijiet pero’ din id-darba
ħsibna biex nagħtukom ftit informazzjoni dwar x’inhu, x’jinvolvi
u kif jista’ jgħinna l-volontarjat. Ixxogħol huwa s-salmura tal-ġisem,
jgħinna nikbru, jagħtina l-ħobża
ta’ kuljum u jimmotivana. Pero
ma nistgħux inħallu barra l-volontarjat, li huwa riżors ieħor li jikkumplimenta x-xogħol u jagħtina
mbuttatura biex naslu għal dak
li rridu. Forsi hawn min jaħseb
li l-volontarjat huwa ħela ta’ ħin
u hawn min jgħid li l-volontarjat
huwa opra ta’ karita’. Ħela ta’ ħin
mhux żgur għax anka jekk inti
b’dak li qed tagħmel qed tgħin lil
ħaddieħor u qed tagħti ċans lilek innifsek li tiżvillupa t-talenti u
l-kapaċitajiet tiegħek.
Xogħol volontarju jista’ jikkonsisti
f’ħafna modi differenti, saħansitra
hawn nies li jmorru barra minn
pajjiżna biex jgħinu lil ħaddieħor,
nies morda, foqra u anke nies li
x-xogħol tagħhom ikollhom iwettquh barra minn pajjizna. Sfortunatament, fil-ħajja tagħna ta’
kuljum aħna mhedijin b’ħafna
affarijiet materjali u lanqas nafu
kemm il-volontarjat jgħinna mmissu l-fond tal-qalb u nħossuna utli
għal affarijiet tanġibbli. Meta napplikaw għal xogħol ftit insemmu
x-xogħol volontarju. Forsi għax
ma nkunux involuti jew forsi
għax naħsbu li ma tantx huwa
mportanti. Sejrin żball għax min
iħaddem ifittex ħafna l-kwalitajiet

u l-kapaċitajiet tal-persuna apparti x-xogħol li jkun qed japplika
għalih.
Kif qed taraw se ssibu nformazzjoni utli ħafna dwar dan is-suġġett.
Infatti ser ikollna nformazzjoni
mingħand Father Saviour li jagħti
s-servizzi tiegħu mill-Millenium
Chapel. Ser issibu wkoll lista
ta’ organizzazzjonijiet li joffru lopportunita li jsir il-volontarjat.
Kif diġa’ semmejtilkom fil-bidu,
għandkom ukoll issibu kemm hu
mportanti l-volontarjat meta intom tkunu qegħdin tfittxu mpjieg,
kemm hu ta’ benefiċċju u kif jista’
jgħinkom. Ma nistgħux nonqsu
li nsemmu wkoll l-EVS (European Voluntary Service). Dan
huwa offrut mill-EUPA (European
Union Programmes Agency) fejn
żagħżagħ jistgħu jmorru jaħdmu
f’organizzazzjonijiet fl-Ewropa u
jaħdmu b’mod volontarju.
Min-naħa l-oħra, ser nitkellmu
wkoll ftit dwar xi ħaġa differenti
bħal Youth Seminars li jiġu organizzati minna stess biex inkomplu ngħinu liż-żagħżagħ fit-tfittxija
tagħhom għax-xogħol.
Filwaqt li nispera li din il-ħarġa
tal-gazzetta ssibuha nteressanti,
nawguralkom minn qalbna s-sena
t-tajba!
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IL-VOLONTARJAT:
Ħares ftit lejn is-CV tiegħek, kollox huwa f’postu? Għandek l-edukazzjoni, il-ħiliet mitluba u l-esperjenza ta’ xogħol imniżżla. Iżda
tħoss li hemm xi ħaġa nieqsa?
Qatt ħsibt fil-volontarjat? Ix-xogħol
volontarju jagħmel id-differenza, kemm fil-ħajja kif ukoll fisCV tiegħek. Meta tkun qiegħed/
da tfittex ix-xogħol, trid iżżomm
f’moħħok li min iħaddem għandu
ħafna applikazzjonijiet minn fejn
jagħżel. Għalhekk meta turih li
inti l-ħin qiegħed/da titulizzah f’ xi
ħaġa li turi li inti ċittadin/a attiv/a
fis-soċjeta’, ser tagħmel id-differenza. Barra minnhekk, bis-saħħa
tax-xogħol volontarju, inti tkun
qiegħed/da tikseb esperjenza ta’
xogħol.
Iżda tista’ tistaqsi, “Għalfejn
għandi mmur nagħmel xogħol
mingħajr ma nitħallas, meta bħal
issa qiegħed/da nfittex ix-xogħol?”
Meta tagħmel xogħol volontarju,
ibqa ċert/a li ser tieħu ħafna aktar milli ser tagħti. Apparti li inti

tkun qiegħed/da tgħin lil min hu
fil-bżonn, meta tidħol f’xi għaqda,
inti tkun qiegħed/da tiltaqa’ ma’
nies ġodda u b’hekk il-kuntatti jikbru aktar. Jista wkoll ikun il-każ
li x-xogħol volontarju jirrikjedi li
jkollok kuntatt ma’ diversi kumpaniji. Jekk dawn ikollhom xi post
vakanti u jkunu jafu li inti qed
tfittex xogħol, huma aktar se jikkunsidrawk għax permezz taxxogħol volontarju, inti tkun qed
turihom li inti persuna responsabbli u dedikata. Barra minn hekk
ser ikollok is-sodisfazzjon li qed
tgħin f’xi għaqda li tieħu gost fiha
u li għandhom bżonn l-għajnuna
tiegħek.

“Għandek
l-edukazzjoni, il-ħiliet
mitluba u l-esperjenza
ta’ xogħol imniżżla.
Iżda tħoss li hemm xi
ħaġa nieqsa?”
Fil-ħajja mgħaġġla tal-lum, tista’
tkun diffiċċli biex issib ħin għall-

volontarjat. Iżda l-benefiċċji talvolontarjat huma enormi bħal:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tikseb ħiliet ġodda;
Tikseb kunfidenza fik
innifsek;
Tikseb l-esperjenza;
Tieħu gost;
Tiltaqa’ ma’ nies ġodda;
Tgħin lil ħaddieħor;
Tkun taf aktar fuq xi organizzazzjoni jew suġġett li
jinteressak;
Ikollok skop f’ħajtek;
Ikollok sodisfazzjon;
Abilta’ biex tiskopri xogħlijiet
differenti.

Iżda
ż-Żagħżagħ
Joffru?
•
•
•
•

•

x’Jistgħu

Enerġija;
Entużjażmu;
Idejat ġodda;
Abiltajiet differenti u ġodda’
(eżempju użu tajjeb ta’
kompjuter);
Ideja żgħażugħa u friska.
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Kif Nista’ Nagħżel il-Post Idejali
Għalija?
F’Malta għandna ħafna għaqdiet
u opportunitajiet għall-volontarjat.
L-aktar ħaġa mportanti tkun li
tmur x’imkien fejn tieħu gost u li
tkun kapaċi tagħmel ix-xogħol
mitlub minnek. Qabel tiddeċiedi
fejn tkun sejjer/ra, huwa mportanti
ħafna li tiltaqa’ ma’ xi membri ta’
din l-għaqda u tistaqsihom dwar
ix-xogħol li jagħmlu l-volontiera
u xi kwalitajiet u abilitajiet ikun
hemm bżonn. Ħaġa tajba wkoll
tkun li tattendi xi laqgħat li jorganizzaw huma sabiex tikseb aktar
informazzjoni. L-aħħar ħaġa hija
li tidħol naqra fik innifsek u tara kif
se jaffetwak. Ftakar li ċertu volontarjat jinkludi kuntatt ma’ persuni
bi problemi, għalhekk inti trid tkun
ċert/a li jekk tagħżel dik l-għaqda
partikolari tkun kapaċi taddatta
ruħek u tkun b’ saħħtek moralment. Jekk le, għażel għaqda
oħra fejn ma tinvolvix nies bi
bżonnijiet, eżempju xi għaqda
ambjentali, eċċ...

Hawn Taħt Tistgħu Ssibu Lista
ta’ Organizzazzjonijiet f’ Malta
li Jilqgħu Magħhom lill-Volontiera:
Mal-Kommunita
• Aġenzija Appoġġ
• St. Jeanne Antide Foundation
• Ursuline Creche, Sliema
• Angela House, G’Mangia
• Fatima Hostel, Sliema
• St. Joseph Home, Valletta
• Dar Merħba Bik, Balzan
• Fra Diego Institute, Ħamrun
• Sacred Heart Home, Santa
Venera
• Jesus of Nazareth Home,
Żejtun
• Paulo Friere Institute, Żejtun
• St. Rita Home, Tarxien
• St. Joseph Home, Żabbar
• Holy Family Home, Żabbar
• St. Theresa Home, Żurrieq
• Aġenzija Sedqa
• Caritas
• Aġenzija Support
• Inspire Foundation
• Dar tal-Providenza
• Oasi Foundation

•
•
•
•
•
•
•
•

Ċentri tal-Anzjani ta’ Matul
il-Jum
Djar fil-Komunita u Residenzi
Djar Privati jew/u tal-Knisja
Assoċċjazzjoni mid-Dlam
għad-Dawl
VOLSERV – Voluntary Services for Mater Dei Hospital
YMCA Valletta
The Malta Gay Rights
Movement
Richmond Foundation

Mal-Annimali
• Island Sanctuary
• SPCA
• Dogs Trust
• Noah’s Ark
• Ċentru San Franġisk
Fl-Ambjent
• That’s Rubbish
• Nature Trust
• Birdlife Malta
• Friends of the Earth
• The Gaia Foundation
Heritage Organisation
• Din L-Art Ħelwa

Intervista’ ma’

Fr Saviour Grima

dwar il-Voluntarjat fil- Millenium Chapel u u x’joffri dan il-post
Fr. Saviour tista’ tgħidilna ftit
dwar ix-xogħol li tagħmel u
s-servizzi li toffri l-Millenium
Chapel?
Il-Millennium Chapel ilha imwaqqfa mit-8 ta’ Diċembru 2000. Hija
kappella miftuħa għal kulħadd,
fejn tilqa’ lil kull persuna ta’ kull
razza jew nazzjon.

Servizzi li toffri l-Millennium Chapel huma dawn:

•

•
•
•

•
•

•
•

Counselling
Wow Xperience
Għajnuna lill-persuni li
għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċċli
Qrar
Żjarat lill-familji

NA – Gruppi ta’ persuni
li għandhom problemi ta’
droga
AA
Grupp ta’ Żgħażagħ- Lift

L’hekk imsejħa “Pit-Stop” għallpaċi:
• Hija miftuħa biex tilqa’ lil
kulħadd, lil kull min qed if-
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•

•

•

•

•

•

ittex il-paċi miegħu nnifsu,
hu x’inhu t-twemmin tiegħu
Hu post ta’ adorazzjoni perpetwa għal dawk li jemmnu
fl-Ewkaristija
Bl-għajnuna ta’ persuni
kwalifikati, f’mument ta’
kriżi ssib min jisma’ l-krib
u l-weġgħat tal-ħajja u hu
post ta’ referenza għal kull
problema
Toffri l-ewwel għajnuna
għal min għandu problema
ta’ użu tad-droga, alkoħol,
logħob tal-azzard
Tilqa’ lit-turisti u l-barranin
kollha fi spirtu ta’ mħabba u
fidi nisranija
Li tkun post fejn jiltaqgħu lanzjani, ż-żagħżagħ u post
għal-familja u r-residenti lokali
Il-WOW isservi wkoll bħalha
post fejn jiltaqgħu ħafna
gruppi, post fejn wieħed
jitgħallem u jagħti għajnuna
lil kull min għandu bżonnha.

Matul l-aħħar għaxar snin, aktar minn 500 voluntiera taw ilħin, l-enerġija u t-talent biex jibnu komunità ta’ l-imħabba u ta’
għajnuna lill-eluf ta’ żagħżagħ u
adulti fil-mumenti diffiċċli u sbieħ
tagħhom. Ħafna kienu dawk li blgħajnuna ta’ nies professjonisti,
irnexxilhom isibu jew joħorġu
minn sitwazzjoni ta’ attentat ta’
suwiċidju. Ħafna nies sabu l-Kap-

pella u s-servizz tagħha bħala
mezz ta’ għajnuna.

•
•

Fil-qosor il-mission statement talMillennium Chapel u WOW tista’
tiġi deskritta kif ġej:

X’ Ġid joħroġ
il-volontarjat?

“The Millennium Chapel
and WOW provide an Oasis of Peace that promotes
solace and understanding
of all in an inclusive manner and seek to provide
spiritual and material support for all”.
Il-Kappella
tal-Millennju
hija
mmexxija minn Fondazzjoni ta’
lajċi u l-Missirijiet Agostinjani. Hija
twaqqfet mill-Patrijiet Agostinjani li kienu f’Paceville mill-1932,
permezz ta’ l-att Nutarili tas-7 ta’
Diċembru 2002.
X’ Tip ta’ volontiera jkollha
bzonn il-Millenium Chapel?
Il-kappella hija mmexxija minn
grupp tal-volontiera li jieħdu
ħsieb:
• Ir-Reception
• Uffiċċju ta’ preparazzjoni ta’
dokumenti
• Tqassim ta’ l-ikel fejn kull
nhar ta’ Sibt inqassmu l-ikel
lill-familji. (Hemm madwar
1900 persuna li jigu għal
ikel kull xahar)
• Ħanut tal-kotba

Persuni li jnaddfu
Persuni li jiehdu l-ikel fiddjar ta’ diversi familji
minn

dan

Il-ġid huwa kbir u diffiċċli tinkwantifikah, fejn ħafna drabi bil-ħidma
volontarja tal-persuni, ħarġu minn
djarhom u qed ikunu ta’ għajnuna
għal ħaddiehor.
Anke żagħżagħ li ġew jagħmlu
esperjenza mill-ETC fuq skema,
illum huma voluntiera li qed jiġu
jgħinu fil-ħidma tal-Millennium.
Xi Kwalitajiet irid ikollha
persuna biex tagħmel dan ixxogħol?
Il-kwalita’ hija l-qalb tajba talpersuna, li lesta li tagħti ftit minn
dak li għandna b’imħabba lejn
ħaddiehor.
X’Jieħu
persuna
li
jiġi
jagħmel xogħol ta’ Volontarjat
magħkom?
Sodisfazzjon li qed jgħin lil
ħaddiehor u li jara tbissma ta’ ferħ
u apprezzament fil-qalb tal-persuna li qed tirċievi l-għajnuna.

Għal aktar informazzjoni dwar
il-Millenium Chapel, żur
www.millenniumchapel.org
www.mclift.org
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ESPERJENZA FIL-BRAZIL
Kienet ilha fuq moħħi li xi darba
nagħmel esperjenza ta’ volontarjat missjunarja barra minn Malta.
Kont smajt li s-sorijiet tad-Dorotej
se jtellgħu grupp ta’ żgħażagħ ilBrażil u għamilt il-kuraġġ u mort
inkellem lis-soru li kienet qed torganizza din il-ħidma missjunarja.
Qabel bdejt din l-esperjenza, flimkien ma’ żgħażagħ oħrajn attendejna għall-preparazzjoni ntensiva.
Kellna taħriġ u tagħlim f’diversi
snajja, li eventwalment konna se
ngħadduh lill-persuni f’postijiet rurali mill-aktar foqra ta’ dan il-pajjiż.
Il-ħidma missjunarja tagħna bdiet f’villaġġ ċkejken, li biex naslu
għalih, minn Brasilia, l-kapitali
Brażiljana, kellna vjaġġ ta’ għaxar
siegħat fuq xarabank skomda
għall-aħħar. Vjaġġ li bla dubju ta’
xejn kien vjaġġ twil, iżda ma dejjaqna xejn. Dakinhar stess li wasalna, filgħaxija ngħatajna merħba
fil-knisja tal-villaġġ. Merħba fejn
sal-lum għadu jidwi f’widnejja
l-kant melodjuż tat-tfal li wħud

minnhom saħansitra lanqas
żarbun f’saqajhom ma kellhom.
Mill-għada
stess
bdejna
naħdmu mat-tfal u n-nisa talkomunità. Mat-tfal konna bdejna ngħallmuhom xi ftit il-lingwa
ngliża u għallimnihom kif jagħmlu
l-“crafts”; filwaqt li man-nisa konna ngħallmuhom iħitu u jagħmlu
l-“crochet”. B’dan ta’ l-aħħar, lakbar sodisfazzjon li kellna hu
li wħud min-nisa bdew jaħdmuh
u jbiegħuh bil-għan li jdaħħlu lflus għall-familja. F’nofsinhar
imbagħad konna nippreparawl-

hom l-ikel, li għal bosta, kienet
tkun l-unika ikla tal-ġurnata.

	
  

Esperjenza oħra kienet meta
konna qegħdin induru biex inqassmu r-ross lil dawn il-persuni, li
ħafna minnhom kienu tant foqra li
ma kellhom xejn x’jieklu u x’jilbsu.
Uħud kienu jgħixu fi djar mibnijin
bil-kartun u t-tajn. Wieħed jista’
jimmaġina kif dawn id-“djar” kienu jispiċċaw wara l-ewwel xita!!!
Familja partikolari, li kellhom tfal
b’diżabilità kienu jgħixu f’dar simili. Dħalt ġewwa u ħlief tajn u
ħmieġ ma’ l-art ma kienx hemm.
L-aktar affarijiet li għalina huma
normali bħal sodod, siġġijiet u affarijiet oħrajn ma kienux jeżistu
f’dan il-post! Tajniehom borża
ross, li sfortunatament infaqgħet
u waqgħet fit-tajn. Il-ġuħ li kellhom din il-familja deher evidenti
tant li waħda mit-tfal ġriet għal
ma’ l-art biex tiekol ir-ross nej li
waqa’ fl-art!
F’dan il-lokal qattajna madwar
tliet ġimgħat. Wara dan qbadna
t-triq għal belt oħra tal-Brażil,
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Manaus, li tmiss ma’ l-Amażonja.
Minn hemmhekk vjaġġajna
għal villaġġ ieħor fejn kellna
nerġgħu nqattgħu ġimgħatejn
oħra qalb l-ifqar fost il-fqar. Bħal
ma għamilna fl-ewwel villaġġ,
erġajna ħdimna mat-tfal u mannisa. Fl-Amażonja, imma l-ħajja
hija ferm differenti. Il-qassis li
kien qed jospitana kellimna fuq
it-tagħlim li jagħtu lin-nisa biex
jevitaw li jkollhom ħafna tfal filwaqt li lill-irġiel jgħallmuhom jistadu biex ikunu jistgħu jitimgħu
lill-familja.
Minkejja l-kruha li jġib miegħu
l-faqar, l-Amażonja toffri ġmiel
u xenarju mill-isbaħ. Fil-ftit ħin
ta’ mistrieħ li kien ikollna, sħabi
ż-żgħażagħ konna nitkellmu
dwar kemm hawn inġustizzji filħajja. Pajjiż bħal Brażil li joffri
xenarji naturali mill-aqwa, joffri
wkoll dieqa, li tista’ tinħass filmod ta’ kif ir-residenti qegħdin
jgħixu. Għalkemm dawn minnaħa tagħhom ma jafux ħajja
aħjar minhekk, l-aktar ħaġa li
kienet tissorprendini kienet ilpaċi li jgħixu fiha. Dejjem biddaħka fuq wiċċhom u saħansitra
lesti li jagħtu u jaqsmu mill-farka
li għandhom.

Bla dubju ta’ xejn, din l-esperjenza biddlitli xi ftit jew wisq ħajti.	
  
Sirt napprezza aktar il-ħajja kif
ukoll dak kollu li għandi. Fejn
qabel kont nirrabja jekk xi ħaġa
ma tiġix kif irridha jien, illum nirringrazzja lil Mulej li ma jonqosni
xejn. Bdejt nirraġuna u nistaqsi
“Min jien biex lili l-Mulej bgħatni
f’pajjiż fejn l-ikel dejjem sibtu
fuq il-mejda u meta kont marida
sibt lil min jagħtini l-kura, filwaqt
li f’dan il-pajjiż hemm nies li qed
ibatu? X’għamlu dawn in-nies
biex jistħoqqilhom hekk”? Ma
nistax inwieġeb dawn il-mistoqsijiet, iżda li hu żgur hu li ma
jiddispjaċinix li tajt tmien ġimgħat
minn ħajti biex forsi ngħid li
għamilt lil xi ħadd ferħan, għint lil
xi ħadd u wkoll tmajt lil xi ħadd
għal ftit.
Żgur li jekk ikolli ċans li nerġa’
nagħmel din l-esperjenza ta’
volontarjat fil-missjoni, nagħmilha
minn qalbi. Nagħmilha għax
inħoss li mhux jien tajt lil dawn innies, iżda tawni huma – għallmuni
li fil-ħajja l-affarijiet materjali
m’huma xejn. L-aktar ħaġa mportanti fil-ħajja hija l-paċi fil-qalb ta’
kull wieħed u waħda minna.
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Esperjenza ta’ Zghazugha li Ppartecipat fil-European Volontary Service
EVS
Kont għadni kif spiċċajt kors ta’
erba’ snin minn MCAST, kont bla
mpjieg u bdejt nirreġistra. L-ETC
informatni li kien hemm opportunita’ ta’ xogħol volontarju fl-Ewropa fuq il-programm EVS, l-idea
għoġbitni w applikajt għaliha.
Meta ntgħażilt, għall-bidu bdejt
nibża’ mmur, minħabba l-fatt li jien
qatt ma kont sifirt waħdi mingħajr
familja jew ħbieb. Imma wara
ħafna ħsieb iddeċidejt li nidħol
għal din l-esperjenza ġdida.

“Kienet esperjenza
sabiħa ħafna għax
titħallat ma’ nies
differenti, ta’
nazzjonalita’ differenti.”
Qabel morna kellna xi laqgħat
l-ETC, u laqqagħwni mal-bqija tal-grupp. Konna grupp ta’
ħamsa. Xogħolna kien li mmorru l-Awstrija għal erba’ ġimgħat,
nagħmlu xogħol ta’ volontarjat filWorld Sailing Games li kienu se
jsiru f’Lake Neusiedl’ ma’ gruppi
oħrajn ta’ żagħżagħ minn madwar l-Ewropa. Kull persuna kell-

ha tagħżel liema xogħol tixtieq
tagħmel. Jien għażilt li nagħmel
xogħol ta’ amministrazzjoni.
Il-ġranet ma kienux jikkonsistu
f’xogħol biss. Eżempju fl-ewwel
ġimgħa kellna ħafna attivitajiet
biex insiru nafu lil xulxin minħabba
li konna grupp kbir minn madwar
l-Ewropa kollha.
Ix-xogħol tiegħi kien f’ uffiċċju f’
‘Lake Neusiedl’. Kont nagħmel
xogħol klerikali bħal tabelli biex
jitwaħħlu madwar l-ambjent ta’
fejn l-għadira. Ma kontx inkun fl-

uffiċċju biss, ġieli kont ninżel ħdejn	
  
sħabi fejn l-għadira biex nara x’ikun
hemm bżonn nagħmel, eżempju
nwaħħlu xi ħbula mad-dgħajjes.
Kienet esperjenza sabiħa ħafna
għax titħallat ma’ nies differenti,
ta’ nazzjonalita’ differenti. Anke
għinitni fil-karattru minħabba li jien
kont mistħija ħafna. Għinitni nikber u nkun iktar responsabbli u nkabbar il-ħiliet tiegħi. Kienet tgħini
wkoll meta kont napplika għal xi
xogħol u tkun tidher fuq is-CV.

Tixtieq tfittex xogħol temporanju?
Tista’ tagħmel billi tirreġistra fuq il-reġistru 3B ta’ L-ETC.
Tista’ tagħmel dan billi:
•
•

Iżżur l-eqreb Job Centre – Birgu, Valletta, Mosta, Qawra, B’Kara, Żejtun, Għawdex jew il-Kumpless Aċċess
Melita Street Valletta tieħu miegħek kopja ta’ ċertifikat
Tibgħat cv flimkien ma scan tal-kwalifiki li għandek fuq records.etc@gov.mt

Fi Kwalunkwe każ jekk jogħgbok indika minn ta’ l-inqas żewg preferenzi ta’ xogħol.
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SEMINARS TAZ-ZAGHZAGH
Darbtejn fis-sena, is-sezzjoni
taż-żagħżagħ fi ħdan il-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ
torganizza seminars ta’ tlett ijiem
għal żagħżagħ li jkunu qegħdin
jirreġistraw għax-xogħol. F’dawn
is-seminars, dawk li jattendu jkollhom l-opportunita li jiltaqgħu ma’
min iħaddem, fejn ikunu jistgħu
jitkellmu magħhom dwar id-diffikultajiet li jkunu qegħdin jiltaqgħu
magħhom fit-tfittxija tax-xogħol.

“Ħassejtni ħafna
kunfidenti. Tgħallimt
iżjed kif infittex
ix-xogħol”
Apparti minn hekk, il-parteċipanti
jkunu jistgħu jagħmlu mock interview fejn wara l-intervista,
min iħaddem ikun jista’ jagħtih/
ha feedback dwar kif t/ikun mar/
ret. Dawn is-seminars jinkludu
wkoll diskussjonijiet ma’ diversi
professjonisti. Ma jonqsux ukoll
logħob b’differenza, fejn persuni
jkunu jistgħu jsiru jafu aktar lilhom
infushom, l-aktar dwar l-abilitajiet
u l-kwalitajiet tagħhom.

‘Kien ta’ għajnuna u tgħallimt affarijiet ġodda.’
‘Is-Seminar kien mimli bl-attivitajiet’
‘Is-seminar għini ngħaraf l-iskills
tiegħi.  Ħadt ideja dwar CV u interviews u ĦADT GOST.’
‘Very helpful to gain confidence
and team building. Very interesting, covering a lot of issues regarding work.’
‘Ħassejtni
ħafna
kunfidenti.
Tgħallimt iżjed kif infittex ixxogħol.’
‘Helped me to gain confidence
and to make new friends.’
‘L-interviews bomba, it-talks kienu tajbin u l-mixja kienet orrajt.’

Hawn taħt hawn xi kummenti li
ħallew iż-żagħżagħ li attendew
wieħed mill-Youth Seminars.
‘Bomba u kien ta’ għajnuna kbira
għax titħallat ma’ min hu bħalek.’
‘Gain confidence and work in a
team.’
‘Is-seminar għoġobni għaliex
għini kif immur aħjar fl’interviews.’
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B F A
E T B EF
N WE KT
N W
E ME LM
F L F SL
I Q I XQ
Ċ DĊ BD
Ċ X
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I WL SC
L C V DZ
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K T E ID
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V D
E D X UO
M I F SR
V DA GI
X OD GA
F R T
A I B
D A W
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sperjenza
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ra

Ktieb
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