
Sib il-futur 
tiegħek

Titjib fil-ħiliet  
u fl-impjegabbiltà          
Youth@Work hi parti minn inizjattiva tal-UE usa’ msejħa 
Youth on the Move. 

Għandha l-għan li ttejjeb il-ħiliet taż-żgħażagħ  
u tagħmilhom aktar impjegabbli. 

Dan jista’ jintlaħaq billi:

›  L-edukazzjoni u t-taħriġ isiru aktar relevant għall-ħtiġijiet 
tal-impjegaturi u aktar attraenti għaż-żgħażagħ.

›  L-istudenti jew il-ħaddiema żgħażagħ jiġu megħjunin 
iqattgħu żmien barra l-pajjiż, bħala mezz sabiex jiksbu 
esperjenza u ħiliet ġodda, u titħeġġeġ l-imprenditorija 
fost iż-żgħażagħ.

›  Jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ u jiġi prpovdut 
appoġġ għaż-żgħażagħ li jkunu qed ifittxu l-impjieg.

Youth on the Move hija parti minn Ewropa 2020, 
l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir għad-deċennju li ġej.    

Ewropa 2020 tinkoraġġixxi t-tkabbir li huwa bbażat fuq 
l-edukazzjoni u l-innovazzjoni, tuża r-riżorsi b’mod effiċjenti 
u ma tagħmilx ħsara lill-ambjent, u tinvolvi lill-membri 
kollha tas-soċjetà. Għal dan l-iskop, ġew stabbiliti ħames 
għanijiet għall-2020. 

Wieħed minn dawn l-għanijiet hu li jiġi żgurat li 75 % ta’ 
dawk kollha bejn l-20-64 sena jiġu impjegati sal-2020.

Għal aktar informazzjoni, żur

http://ec.europa.eu/social/youth@work

Programm tal-Avvenimenti

Youth@Work
L-għaqda bejn iż-żgħażagħ 

u n-negozju

10:00-10:30 Reġistrazzjoni – Kafè flimkien

10:30-10:45 Diskors ta’ Merħba  
mill-Kap tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni 
Ewropea f’Malta – M. Bugelli

10:45-11:00 Minn Kumpanija tal-Young Enterprise  
għal SME stabbilita – L. Farrugia - CEO JA-YE

11:00-11:20 Ħidma maż-żgħażagħ f’komunitajiet Maltin 
- M. Teuma - CEO Aġenzija Żgħażagħ

11:20-11:40 L-Ispirtu Intraprenditorjali - A. Zammit 
– Country Manager ta’ Microsoft Malta

11:40-12:00 Kif Tagħti Bidu għan-Negozju -  
C. Sultana - Editur Malta Business Weekly

12:00-13:00 Break għall-kafè u Networking

13:00-13:45 Kif l-intraprendituri jżommu d-dehra 
korporattiva u r-reputazzjoni tagħhom –  
J. Saliba -  Direttur Maniġerjali,  
Corporate Identities 

13:45-14:15 Aċċess għall-Finanzi għall-SMEs -  
N. Cutajar - Direttur Maniġerjali, 3a 

14:15-15:00 Dik il-famuża Business Plan  
- D. Pace - Junior Chamber International

15:00-15:45 Attivitajiet

15:45-16:00 Break għall-kafè

16:00-17:00 Networking
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Is-Sibt 29 ta’ Ottubru
Mediterranean Conference Centre

Il-Belt Valletta



Inti persuna żagħżugħa  
li qed tfittex impjieg?       
L-aktar li ntlaqtu mill-kriżi finanzjarja huma ż-żgħażagħ 
bħalek. 

Konsegwentement, bħalissa, ħames miljun persuna ta’ 
bejn il-15-24 sena qegħdin ifittxu impjieg. 

›  Inti qatt ħsibt sabiex tapplika għal impjieg f’intrapriża 
żgħira jew ta’ daqs medju (SME)? 

›  Inti tkun interessat/a tiftaħ negozju għal rasek? 

 

Inti impjegatur SME?    
In-negozju tiegħek huwa wieħed minn 23 miljun SMEs 
fl-Ewropa. 

SMEs bħal tiegħek jimpjegaw żewġ terzi tal-impjegati  
kollha fl-UE.  

Sabiex tiżgura l-iżvilupp tan-negozju tiegħek teħtieġ 
impjegati b’ideat ġodda, b’enerġija u b’entużjażmu. 

›  Inti qatt ħsibt sabiex timpjega persuni żgħażagħ? 

 

Azzjoni ġdida tal-UE qed tgħin sabiex jinħolqu l-impjiegi  
u titjieb l-ekonomija billi tagħmel l-aqwa użu possibbli 
mill-akbar riżorsa tal-Ewropa – iż-żgħażagħ tagħha.   

Nibnu fuq is-suċċess
Youth@Work tinkoraġġixxi liż-żgħażagħ sabiex jużaw 
l-għodod u l-programmi eżistenti tal-UE sabiex isibu 
impjiegi jew jistabbilixxu n-negozji tagħhom stess.  

EURES – Il-portal Ewropew dwar il-mobilità fix-xogħol 
Fuq il-portal tal-EURES jistgħu jinstabu aktar minn miljun 
offerta onlajn għal impjiegi. Il-konsulenti tal-EURES jagħtu 
wkoll appoġġ u gwida lil dawk li jkunu qed ifittxu impjieg 
u lill-impjegaturi madwar l-UE.  
http://ec.europa.eu/eures

Il-Fond Soċjali Ewoprew (FSE) 
Aktar minn EUR 10 biljun fis-sena jintefqu permezz tal-FSE 
sabiex jiġu appoġġjati l-impjiegi u sabiex jitjiebu 
l-edukazzjoni u l-ħiliet tan-nies. L-FSE jappoġġja wkoll 
lill-persuni b’xogħol għal rashom u l-ħolqien tan-negozju.  
http://ec.europa.eu/esf

Il-Faċilità Ewropea ta’ Mikrofinanzjament għall-Progress 
Din l-inizjattiva tgħin sabiex iżżid l-aċċess għall-iffinanzjar 
ta’ mikro-intraprendituri, inklużi l-persuni li jaħdmu għal 
rashom jew individwi li qed jaffaċċjaw inċertezzi fis-suq 
tax-xogħol, li huma interessati jistabbilixxu mikro-
intrapriżi. 
http://www.ec.europa.eu/epmf

Links Utli

L-Istrateġija Ewropa 2020 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_mt.htm

Assoċjazzjoni Ewropea tal-Artiġjanat, tal-Intrapriżi Żgħar 
u Medji (UEAPME) 
www.ueapme.com

BUSINESSEUROPE  
www.businesseurope.eu

EUROCHAMBRES – L-Assoċjazzjoni tal-Kmamar  
tal-Kummerċ u l-Industrija Ewropea 
www.eurochambres.be

JADE - Il-Konfederazzjoni Ewropea ta’ l-Intraprendituri 
Żgħażagħ 
www.jadenet.org/

JA-YE -Junior Achievement - Young Enterprise Europe  
http://www.ja-ye.org/

JEUNE - Intraprendituri Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea 
http://www.jeune-pme.eu/

YES – Konfederazzjoni Ewropea ta’ Imprendituri 
Żgħażagħ   
www.yes.be/

Youth@Work
L-għaqda bejn 
iż-żgħażagħ 
u n-negozju    
Youth@Work tgħin liż-żgħażagħ Ewropej sabiex isibu 
impjiegi ta’ kwalità għolja u sostennibbli u tippromwovi 
l-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ. 

Tlaqqa’ flimkien liż-żgħażagħ u lill-SMEs sabiex 
tinkoraġġixxi d-domanda għal żgħażagħ fost l-impjegaturi 
SMEs u, min-naħa l-oħra, sabiex tippromwovi l-fatt li 
ż-żgħażagħ jaħdmu f’SMEs. 

Youth@Work tipprovdi wkoll informazzjoni u pariri lil 
intraprendituri żgħażagħ potenzjali sabiex tgħinhom 
jiżviluppaw il-ħiliet u l-kunċetti tal-intraprenditorija. 

Dan isir l-aktar permezz ta’ sessjonijiet innovattivi (fuq 
suġġetti bħan-netwerking, l-għajnuna fuq il-post tax-xogħol 
u r-reklutaġġ) organizzati f’fieri tal-impjiegi madwar l-UE. 

Youth@Work taħdem f’kooperazzjoni mill-qrib man-netwerk 
tal-EURES u s-servizzi pubbliċi tal-impjiegi (PES) nazzjonali. 
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