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KOMPETENZI ĠENERIĊI DWAR L-ASIL U L-AKKOLJENZA

Liġi, Politika u Proċeduri

1 a Deskrizzjoni tal-liġi, il-
politika u l-proċeduri 
ewlenin relatati 
mal-ażil, skont l-oqfsa 
legali nazzjonali, tal-
UE u internazzjonali

b Applikazzjoni ta’ liġi, 
politika u proċeduri 
bażiċi ewlenin relatati 
mal-ażil

c d Analiżi u referenza 
għal-liġi, il-politika, il-
proċeduri u l-każistika 
relatati mal-ażil 
fil-kuntest tal-oqfsa 
legali nazzjonali, tal-
UE u internazzjonali

e Jiġu pprovduti 
rakkomandazzjonijiet 
legali u proċedurali 
verbali u bil-miktub 
dwar kwistjonijiet 
standard tal-ażil għall-
partijiet ikkonċernati 
kollha

f g Evalwazzjoni ta’ 
kunċetti kumplessi 
tal-liġi relatata 
mal-ażil u rekwiżiti 
proċedurali relatati 
ma’ kwistjonijiet 
kumplessi dwar l-ażil

h Jiġu pprovduti 
rakkomandazzjonijiet 
legali u proċedurali 
verbali u bil-miktub 
dwar kwistjonijiet 
tal-ażil mhux standard 
u kumplessi għall-
partijiet ikkonċernati 
kollha

i

2 a b c d Reviżjoni tal-politika 
u l-proċeduri relatati 
mal-ażil fil-kuntest 
tal-implimentazzjoni 
nazzjonali

e f g Evalwazzjoni kritika 
tal-liġi, il-politika 
u l-proċeduri 
relatati mal-ażil 
biex jiġu abbozzati 
rakkomandazzjonijiet 
ġustifikati fil-
kuntest tal-istrateġiji 
nazzjonali u tal-UE

h Tfassil ta’ linji gwida, 
politiki u proċeduri 
għat-titjib tal-
implimentazzjoni ta’ 
oqfsa relatati mal-ażil

i

Komunikazzjoni 
Ġenerali

3 a Deskrizzjoni ta’ 
firxa ta’ ħiliet ta’ 
komunikazzjoni li 
huma effettivi għal 
interazzjonijiet relatati 
mal-ażil

b Applikazzjoni ta’ ħiliet 
ta’ komunikazzjoni 
effettivi ma’ firxa 
speċifika ta’ partijiet 
ikkonċernati f’kuntesti 
relatati mal-ażil

c Tiġi stabbilita 
komunikazzjoni 
b’rispett ibbażata fuq 
ir-relazzjoni li tiżgura 
fehim reċiproku

d Deskrizzjoni ta’ firxa 
wiesgħa ta’ ħiliet 
ta’ komunikazzjoni, 
rilevanti għall-kuntesti 
tal-ażil

e Applikazzjoni selettiva 
ta’ tekniki u stili 
ta’ komunikazzjoni 
għall-komunikazzjoni 
b’mod effettiv f’firxa 
wiesgħa ta’ kuntesti 
professjonali relatati 
mal-ażil

f g Evalwazzjoni kritika 
ta’ għodod, tekniki 
u strateġiji ta’ 
komunikazzjoni 
organizzazzjonali

h i

4 a Deskrizzjoni tal-
proċessi bażiċi biex 
tindika l-lingwi nattivi 
jew lingwi oħra tal-
applikant għall-ażil

b Adattament tal-
ħiliet bażiċi ta’ 
komunikazzjoni 
biex tkun tista’ ssir 
komunikazzjoni 
effettiva permezz ta’ 
interpretu

c Tiġi pprovduta 
informazzjoni tradotta 
u tiġi rikonoxxuta 
l-ħtieġa li jintuża 
interpretu

d Evalwazzjoni tal-
implikazzjonijiet 
tal-komunikazzjoni 
permezz ta’ interpretu 
f’kuntesti relatati 
mal-ażil

e Adattament tal-
komunikazzjoni biex 
jintbagħtu messaġġi 
kumplessi permezz ta’ 
interpretu

f Monitoraġġ tal-
imġiba tal-interpretu 
għall-indikaturi 
tal-konsistenza 
u l-preċiżjoni, filwaqt 
li jiġu identifikati 
azzjonijiet ta’ segwitu 
potenzjali

g h i

Kooperazzjoni 
u Kondiviżjoni tal-
Informazzjoni

5 a Deskrizzjoni tal-
linji gwida dwar 
il-protezzjoni tad-
data u l-proċeduri 
għall-kanali ta’ 
komunikazzjoni 
organizzazzjonali 
u personali

b Applikazzjoni ta’ 
proċeduri għall-
kondiviżjoni ta’ 
informazzjoni 
approvata ma’ 
partijiet ikkonċernati 
interni u esterni 
nazzjonali

c Protezzjoni tad-
data personali 
skont ir-regolamenti 
applikabbli

d Deskrizzjoni ta’ 
metodi għall-
kondiviżjoni tal-
informazzjoni 
u l-kooperazzjoni mal-
partijiet ikkonċernati 
nazzjonali 
u internazzjonali

e Applikazzjoni ta’ 
proċeduri u tekniki 
għall-koordinazzjoni 
u l-kooperazzjoni mal-
partijiet ikkonċernati 
nazzjonali 
u internazzjonali dwar 
kwistjonijiet relatati 
mal-ażil

f Kondiviżjoni ta’ 
informazzjoni 
li tippermetti 
l-kooperazzjoni mal-
partijiet ikkonċernati 
nazzjonali 
u internazzjonali, 
f’konformità 
mal-proċeduri 
u mar-rekwiżiti tal-
protezzjoni tad-data

g h Evalwazzjoni 
u abbozzar tal-linji 
gwida u proċeduri 
organizzattivi għall-
kooperazzjoni 
u l-kondiviżjoni tal-
informazzjoni

i Indirizzar tal-ostakli 
għall-parteċipazzjoni 
attiva u l-kondiviżjoni 
ta’ prattika tajba 
f’kuntesti nazzjonali 
u internazzjonali 
relatati mal-ażil
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Sensibilizzazzjoni 
tal-Fatturi Kulturali 
u Soċjali

6 a Deskrizzjoni 
tal-aspetti tad-
diversità kulturali 
u s-sensittività 
f’kuntesti 
professjonali relatati 
mal-ażil

b Turija tas-sensittività 
kulturali fil-
forom kollha ta’ 
interazzjoni f’kuntesti 
professjonali relatati 
mal-ażil

c d Deskrizzjoni tal-fatturi 
kulturali u soċjali li 
għandhom impatt 
fuq l-interazzjonijiet 
u l-kwistjonijiet 
relatati mal-ażil

e Integrazzjoni ta’ 
konsiderazzjonijiet 
ta’ fatturi soċjali 
u kulturali fl-
interazzjonijiet, 
deċiżjonijiet, pjanijiet 
u azzjonijiet relatati 
mal-ażil

f g Evalwazzjoni kritika 
tal-fatturi politiċi, 
ekonomiċi, kulturali 
u soċjali globali 
kumplessi attwali 
u emerġenti li 
għandhom impatt fuq 
il-proċess kollu tal-ażil

h Immaniġġjar 
tal-kwistjonijiet 
kulturali kumplessi li 
għandhom impatt fuq 
il-proċess kollu tal-ażil

i

Standards Professjonali 

7 a Deskrizzjoni tal-
għanijiet, il-kodiċi 
ta’ etika u l-valuri 
tas-servizz tal-ażil 
u tal-akkoljenza

b c Monitoraġġ 
u evalwazzjoni 
tal-prestazzjoni 
professjonali tal-
individwu stess 
fil-kuntest tar-
responsabbiltajiet 
u l-kodiċi ta’ etika 
u l-valuri tal-
organizzazzjoni

d Spjegazzjoni tal-
istandards etiċi 
u professjonali li 
japplikaw fil-proċess 
kollu tal-ażil

e Jissolvew dilemmi 
etiċi relatati mal-
ażil fil-kuntest ta’ 
oqfsa legali u valuri 
organizzattivi rilevanti

f Riflessjoni dwar 
il-prestazzjoni 
individwali f’termini 
ta’ standards 
professjonali u etiċi 
rilevanti

g Evalwazzjoni 
kritika tal-aderenza 
mal-istandards 
professjonali u l-kodiċi 
ta’ prattika fl-
organizzazzjoni kollha

h i

Il-Benesseri 
Professjonali

8 a Deskrizzjoni tal-
prinċipji tal-benesseri 
professjonali

b Applikazzjoni 
ta’ miżuri għall-
protezzjoni 
tal-benesseri 
professjonali proprju

c Riflessjoni dwar 
il-benesseri 
professjonali, 
identifikazzjoni ta’ 
strateġiji biex jiġi 
indirizzat it-tħassib

d Rikonoxximent tal-
perikli psikosoċjali 
okkupazzjonali 
f’kuntesti relatati 
mal-ażil

e Applikazzjoni 
ta’ miżuri biex 
jiġu indirizzati 
perikli psikosoċjali 
okkupazzjonali tat-tim 
f’kuntesti relatati 
mal-ażil

f g h Prevenzjoni, 
mitigazzjoni u ġestjoni 
ta’ perikli psikosoċjali 
organizzazzjonali 
għall-persunal kollu

i

Saħħa, Sikurezza 
u Sigurtà

9 a Spjegazzjoni 
tal-istandards 
u l-proċeduri tas-
saħħa, tas-sikurezza 
u tas-sigurtà rilevanti 
għall-post tax-xogħol

b Applikazzjoni selettiva 
ta’ firxa ta’ tekniki 
biex jiġu implimentati 
proċeduri speċifiċi 
tas-saħħa, tas-
sikurezza u tas-sigurtà 
biex jinżamm ambjent 
inklużiv u sikur

c d Evalwazzjoni kritika 
tal-għażliet ta’ rispons 
għar-riskju għas-
saħħa, għas-sikurezza 
u għas-sigurtà relatati 
mal-elementi kollha 
tal-proċess tal-ażil 
u tal-akkoljenza

e Applikazzjoni selettiva 
tal-għażliet ta’ rispons 
għar-riskji għaas-
saħħa, għas-sikurezza 
u għas-sigurtà fl-
ambjenti tal-ażil u tal-
akkoljenza

f Ħolqien ta’ ambjenti 
ta’ ażil u akkoljenza 
inklużivi u sikuri 
fil-qasam tar-
responsabbiltà 
professjonali

g Evalwazzjoni 
kritika tal-prattika 
internazzjonali 
fil-ġestjoni ta’ 
kwistjonijiet 
kumplessi ta’ saħħa, 
sikurezza u sigurtà 
f’ambjenti relatati 
mal-ażil

h Żvilupp u reviżjoni 
tal-istandards 
u l-proċeduri tas-
saħħa, tas-sikurezza 
u tas-sigurtà fil-
kuntest tar-riskju 
eżistenti u emerġenti 
f’ambjenti relatati 
mal-ażil

i

Ġestjoni tal-Konflitt 
u Medjazzjoni

10 a Spjegazzjoni tat-
tekniki ta’ riżoluzzjoni 
u medjazzjoni 
applikabbli għal 
konflitti mhux 
kumplessi relatati 
mal-ażil u l-akkoljenza

b Applikazzjoni ta’ 
tekniki ta’ prevenzjoni 
u riżoluzzjoni 
applikabbli għal 
konflitti mhux 
kumplessi relatati 
mal-ażil u l-akkoljenza

c Att dwar l-indikaturi 
ta’ tensjonijiet 
u konflitti emerġenti 
fil-proċess 
u l-ambjenti tal-ażil 
u l-akkoljenza

d Deskrizzjoni tal-
metodi ta’ riżoluzzjoni 
ta’ konflitti 
u medjazzjoni rilevanti 
għal kwistjonijiet 
akuti u kumplessi fil-
proċess kollu tal-ażil

e Medjazzjoni u tnaqqis 
tal-eskalazzjoni 
ta’ sitwazzjonijiet 
ta’ konflitt akuti 
u kumplessi relatati 
mal-ażil u l-akkoljenza

f g Evalwazzjoni kritika 
tal-istrateġiji sistemiċi 
tal-ġestjoni tal-konflitt 
rilevanti għall-kuntesti 
tal-ażil

h i

Sigurtà tal-
Informazzjoni, IT 
u Bażijiet ta’ Data

11 a Deskrizzjoni tal-użu 
ta’ bażijiet ta’ data 
speċifiċi relatati mal-
ażil u sorsi elettroniċi 
ta’ informazzjoni

b Verifika ta’ 
informazzjoni relatata 
mal-każ tal-ażil 
permezz tal-użu 
preċiż ta’ bażijiet 
ta’ data u sorsi 
ta’ informazzjoni 
elettronika approvati

c d Spjegazzjoni tal-utilità 
ta’ firxa wiesgħa 
ta’ bażijiet ta’ data 
relatati mal-ażil 
u sorsi elettroniċi ta’ 
informazzjoni

e Aġġornar u żamma 
ta’ bażijiet ta’ data 
relatati mal-ażil 
b’informazzjoni 
preċiża

f Indirizzar ta’ 
informazzjoni 
elettronika mhux 
preċiża biex jiġi evitat 
l-użu tagħha f’kuntesti 
relatati mal-ażil

g h Evalwazzjoni kritika 
tal-istrutturi tal-bażi 
ta’ data u tas-sistemi 
ta’ data użati fil-
proċess tal-ażil

i

12 a b Applikazzjoni ta’ 
miżuri u politiki ta’ 
sigurtà tad-data fil-
proċeduri kollha tat-
trattament tad-data

c d e Applikazzjoni 
ta’ metodi biex 
jiżguraw is-sigurtà 
tal-informazzjoni 
elettronika 
u jidentifikaw ksur

f g h Abbozzar u reviżjoni 
tal-politiki u l-miżuri 
dwar is-sigurtà 
tal-informazzjoni 
fil-kuntest ta’ riskji 
emerġenti għas-
sigurtà tad-data

i Tiġi żgurata 
l-konformità mal-
liġi dwar is-sigurtà 
tal-informazzjoni 
fil-proċeduri kollha 
tal-ġestjoni tad-data
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Analiżi tal-
Informazzjoni u tad-
Data

13 a Identifikazzjoni tas-
sorsi ta’ informazzjoni 
u statistika relatati 
mal-ażil u l-akkoljenza

b Il-ġbir u t-tagħqid 
flimkien ta’ 
informazzjoni u data 
rilevanti u preċiża 
relatata mal-ażil 
u l-akkoljenza

c d Evalwazzjoni ta’ firxa 
wiesgħa ta’ metodi 
ta’ riċerka applikabbli 
għal informazzjoni 
u data kwalitattivi 
u kwantitattivi dwar 
l-ażil u l-akkoljenza

e Applikazzjoni 
selettiva ta’ metodi 
validi li janalizzaw 
l-informazzjoni 
u d-data relatati mal-
ażil u l-akkoljenza

f Tiġi żgurata 
l-preċiżjoni 
u r-rilevanza tal-analiżi 
ta’ informazzjoni 
u data relatati mal-
ażil u l-akkoljenza

g h Analiżi tad-
data kumplessa 
relatata mal-ażil 
u l-akkoljenza biex 
tinforma l-proċessi 
organizzazzjonali

i

KOMPETENZI 
SPEĊIFIĊI GĦALL-AŻIL 
U L-AKKOLJENZA

14
KOMPETENZI SPEĊIFIĊI GĦALL-AŻIL U L-AKKOLJENZA

Amministrazzjoni 
tal-Każ, Reġistrazzjoni 
u Akkomodazzjoni

15 a Deskrizzjoni tar-rwol 
u r-responsabbiltajiet 
tal-partijiet 
ikkonċernati fil-
proċess kollu tal-ażil

b Ġbir, żamma 
u aġġornament 
tar-rekords ta’ 
informazzjoni rilevanti 
għall-proċessi tal-ażil 
u l-akkoljenza

c Organizzazzjoni ta’ 
appoġġ prattiku, 
finanzjarju u loġistiku 
u appuntamenti għall-
applikanti għall-ażil

d e Applikazzjoni ta’ 
proċeduri għall-
identifikazzjoni 
u l-indirizzar tal-
ħtiġijiet prattiċi tal-
applikanti għall-ażil 
skont il-politika

f g h i

16 a b Applikazzjoni ta’ 
firxa ta’ proċeduri 
għar-reġistrazzjoni 
ta’ applikant 
għal protezzjoni 
internazzjonali

c d e Evalwazzjoni tal-
aspetti individwali 
tal-każ ta’ applikant 
għall-ażil u t-tqabbil 
tagħhom mal-
kompetenzi tal-uffiċjal 
tal-każ

f g h i

17 a Elenkar tas-sorsi 
ta’ informazzjoni 
u dokumentazzjoni 
li għandhom jiġu 
pprovduti lill-
applikanti għall-ażil

b Applikazzjoni ta’ 
proċeduri għall-
koordinazzjoni 
tal-ħruġ ta’ permessi 
u dokumenti rilevanti 
lill-applikanti għall-ażil

c Tiġi pprovduta 
informazzjoni lill-
applikanti għall-ażil 
skont il-politika, il-
proċeduri u l-ħtiġijiet 
speċifiċi individwali

d Deskrizzjoni tal-
kundizzjonijiet 
li skonthom 
jinħarġu, jiġu rtirati 
u jiġu kkanċellati 
d-dokumenti 
u l-permessi relatati 
mal-ażil u l-akkoljenza

e Deċiżjoni dwar 
l-informazzjoni li 
għandha tingħata lil 
applikant għall-ażil

f g h i

Intervistar

18 a b c d Evalwazzjoni tal-
prattika tajba 
u tax-xejriet attwali fil-
metodi ta’ intervistar 
relatati mal-ażil għal 
karatteristiċi speċifiċi 
ta’ applikanti

e Ippjanar, 
tħejjija, twettiq 
u dokumentazzjoni 
ta’ intervista standard 
relatata mal-ażil

f Jiġi żgurat li 
l-informazzjoni tkun 
dettaljata u affidabbli 
biżżejjed biex jiġu 
stabbiliti l-fatti 
rilevanti fl-intervisti 
standard tal-ażil

g Evalwazzjoni 
kritika tal-istrateġiji 
u l-metodi ta’ 
intervistar avvanzati 
applikabbli għal 
każijiet kumplessi 
tal-ażil

h Applikazzjoni 
ta’ strateġiji ta’ 
intervistar avvanzati 
għall-ippjanar, 
għat-tħejjija, għat-
twettiq u għad-
dokumentazzjoni ta’ 
intervisti kumplessi 
u mhux standard 
relatati mal-ażil

i
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Valutazzjoni tal-
Evidenza u Teħid ta’ 
Deċiżjonijiet

19 a b c d Deskrizzjoni tal-
prattika tajba 
u x-xejriet attwali 
fil-metodi ta’ 
valutazzjoni tal-
evidenza relatata 
mal-ażil

e Evalwazzjoni 
tal-evidenza 
u l-informazzjoni 
rilevanti kollha skont 
ir-rekwiżiti legali għall-
għoti, għat-tmiem 
jew għall-esklużjoni 
mill-protezzjoni 
internazzjonali 
f’każijiet standard

f Ġustifikazzjoni, 
fil-fatt u fil-liġi, ta’ 
deċiżjonijiet dwar 
każijiet standard tal-
ażil, verbalment u bil-
miktub lill-partijiet 
ikkonċernati kollha

g h Evalwazzjoni 
tal-evidenza, tat-
traskrizzjonijiet 
tal-intervisti u tal-
Informazzjoni 
speċifika rilevanti 
dwar il-Pajjiż ta’ 
Oriġini skont ir-
rekwiżiti legali għal 
każijiet ta’ ażil u ta’ 
appell mhux standard 
u kumplessi

i Ġustifikazzjoni, 
fil-fatt u fil-liġi, ta’ 
deċiżjonijiet dwar 
każijiet ta’ ażil u ta’ 
appell mhux standard 
jew kumplessi 
verbalment u bil-
miktub lill-partijiet 
ikkonċernati kollha

20 a b c d e Jiġi ddeterminat 
liema stat huwa 
responsabbli biex 
jipproċessa talba 
għal protezzjoni 
internazzjonali

f Ġustifikazzjoni, 
fil-fatt u fil-liġi, ta’ 
deċiżjonijiet relatati 
mad-detenzjoni 
u alternattivi għad-
detenzjoni f’każijiet 
tal-ażil

g h i

Riċerka ta’ 
Informazzjoni dwar il-
Pajjiż ta’ Oriġini

21 a Deskrizzjoni tal-
istandards bażiċi tal-
Informazzjoni dwar 
il-Pajjiż ta’ Oriġini

b Applikazzjoni ta’ 
għodod u tekniki 
bażiċi tar-riċerka biex 
tingħaqad flimkien 
Informazzjoni dwar 
il-Pajjiż ta’ Oriġini

c Jiġi żgurat li 
l-Informazzjoni mhux 
kumplessa dwar il-
Pajjiż ta’ Oriġini tkun 
rilevanti, affidabbli, 
attwali u oġġettiva

d Evalwazzjoni 
tal-istandards 
metodoloġiċi 
avvanzati għall-
Informazzjoni dwar 
il-Pajjiż ta’ Oriġini

e Applikazzjoni ta’ 
firxa wiesgħa ta’ 
għodod u tekniki 
tar-riċerka għall-ġbir 
ta’ Informazzjoni 
kumplessa dwar il-
Pajjiż ta’ Oriġini

f Jiġi żgurat li 
l-Informazzjoni 
kumplessa dwar il-
Pajjiż ta’ Oriġini tkun 
rilevanti, affidabbli, 
attwali, oġġettiva 
u faċli għall-utent

g Evalwazzjoni kritika 
ta’ sitwazzjonijiet 
u fatturi eżistenti 
u emerġenti 
kumplessi ħafna 
f’pajjiżi ta’ oriġini 
speċifiċi

h Ġbir, analiżi u sinteżi 
ta’ Informazzjoni dwar 
il-Pajjiż ta’ Oriġini 
kumplessa ħafna 
minn sorsi multipli 
inklużi sorsi sensittivi, 
għal finijiet relatati 
mal-ażil

i Proġetti ta’ 
Informazzjoni 
Ewlenija dwar 
il-Pajjiż ta’ Oriġini, 
li jqabblu r-riżorsi 
mal-kumplessità tal-
proġett

22 a b c d Deskrizzjoni ta’ 
sitwazzjonijiet 
u fatturi eżistenti 
u emerġenti relatati 
mal-ażil f’pajjiżi ta’ 
oriġini speċifiċi u sorsi 
speċjalizzati

e Analiżi, sinteżi 
u rapportar dwar 
l-Informazzjoni 
miġbura dwar il-Pajjiż 
ta’ Oriġini

f g h i

Vulnerabbiltà

23 a Deskrizzjoni tal-
indikaturi u l-metodi 
għall-identifikazzjoni 
ta’ kwistjonijiet 
ta’ vulnerabbiltà 
u proċeduri ġenerali 
assoċjati għall-
applikanti għall-ażil

b Applikazzjoni ta’ 
tekniki u proċeduri 
għall-identifikazzjoni 
ta’ applikanti għall-ażil 
bi bżonnijiet speċifiċi 
jew speċjali

c Tnedija ta’ proċeduri 
li jappoġġaw lill-
applikanti għall-ażil 
bi bżonnijiet speċifiċi 
jew speċjali

d Deskrizzjoni tal-
impatt potenzjali 
ta’ kwistjonijiet 
ta’ vulnerabbiltà 
tal-applikanti fuq 
l-involviment fil-
proċess kollu tal-ażil

e Ippjanar 
u implimentazzjoni ta’ 
interventi li jinkludu 
ħtiġijiet li jirriżultaw 
mill-vulnerabbiltajiet 
tal-applikanti għall-
ażil

f Jiġi żgurat li l-ħtiġijiet 
li jirriżultaw mill-
vulnerabbiltajiet 
tal-applikanti jiġu 
inkorporati fid-
deċiżjonijiet u fl-
azzjonijiet skont il-
politika u l-proċeduri

g Evalwazzjoni kritika 
tal-implikazzjonijiet 
sistemiċi ta’ 
kwistjonijiet 
kumplessi ta’ 
vulnerabbiltà u jsiru 
rakkomandazzjonijiet 
għall-partijiet 
ikkonċernati kollha fil-
proċess kollu tal-ażil

h i

Appoġġ u Gwida 
Psikosoċjali

24 a Spjegazzjoni ta’ firxa 
ta’ għodod u tekniki 
għar-rikonoxximent 
u għat-tnaqqis ta’ 
kawżi ta’ diffikultà 
soċjali għall-applikanti 
għall-ażil

b Applikazzjoni selettiva 
ta’ firxa ta’ għodod 
u tekniki għall-
indirizzar ta’ kawżi ta’ 
diffikultà soċjali għall-
applikanti għall-ażil

c Tiġi pprovduta 
gwida biex tgħin 
lill-applikanti għall-
ażil jadattaw għall-
ambjent soċjali 
tagħhom

d Evalwazzjoni tal-
prattika tajba 
u tax-xejriet attwali fil-
metodi li jappoġġaw 
u jiggwidaw lill-
applikanti għall-ażil

e Ippjanar 
u implimentazzjoni ta’ 
interventi li jinkludu 
ħtiġijiet li jirriżultaw 
mis-sitwazzjoni 
psikosoċjali tal-
applikanti għall-ażil

f Jiġi żgurat approċċ 
iċċentrat fuq il-klijent 
għal kull applikant 
għall-ażil skont il-
ħtiġijiet u l-istadju 
speċifiċi tagħhom 
fil-proċess tal-ażil

g Evalwazzjoni kritika 
tal-prattika tajba 
internazzjonali fis-
sistemi ta’ appoġġ 
u gwida psikosoċjali 
rilevanti għall-proċess 
kollu tal-ażil

h i
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Risistemazzjoni

25 a b Ippjanar tar-
rekwiżiti loġistiċi 
u amministrattivi 
għall-proċess ta’ 
risistemazzjoni

c d Deskrizzjoni tal-
ispeċifiċitajiet u tar-
rekwiżiti tal-proċess 
ta’ risistemazzjoni

e f Koordinazzjoni 
tal-proċess ta’ 
risistemazzjoni, 
immaniġġjar ta’ 
kwalunkwe kwistjoni 
emerġenti

g h i

26 a b c d e Ġustifikazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet 
dwar l-għażla ta’ 
każijiet speċifiċi ta’ 
risistemazzjoni

f g h i

Assigurazzjoni tal-
Kwalità tal-Proċess tal-
Ażil u l-Akkoljenza

27 a b c Riflessjoni fuq 
u indirizzar ta’ 
kwistjonijiet ta’ 
kwalità f’kompiti 
professjonali proprji

d Deskrizzjoni tal-
metodi u l-għodod 
għall-evalwazzjoni tal-
kwalità tal-proċessi 
relatati mal-ażil 
u l-akkoljenza

e Applikazzjoni ta’ 
metodi u għodod 
għall-evalwazzjoni tal-
kwalità tal-proċessi 
relatati mal-ażil 
u l-akkoljenza

f Monitoraġġ tal-
kwalità tal-proċessi 
relatati mal-ażil 
u l-akkoljenza, 
bl-applikazzjoni 
ta’ proċeduri 
għar-rapportar ta’ 
kwistjonijiet

g Evalwazzjoni 
kritika tal-prattika 
internazzjonali fil-
ġestjoni tal-proċessi 
relatati mal-ażil 
u l-akkoljenza

h Jissolvew kwistjonijiet 
biex jinżammu 
u jittejbu l-istandards 
ta’ kwalità meħtieġa 
għall-għoti ta’ 
servizzi fil-kuntest 
tal-pressjoni li tvarja 
fuq is-sistemi tal-ażil 
u l-akkoljenza

i Tiġi żgurata l-ġestjoni 
sistematika ta’ 
standards ta’ kwalità 
f’każijiet tal-ażil 
u proċessi relatati

KOMPETENZI 
SUPERVIŻORJI 
U MANIĠERJALI

28
KOMPETENZI SUPERVIŻORJI U MANIĠERJALI

Immaniġġjar tar-Riżorsi 
Umani

29 a Deskrizzjoni ta’ firxa 
ta’ proċessi rilevanti 
tar-riżorsi umani

b Rapportar dwar 
kwistjonijiet 
tal-persunal fil-
kuntest tal-politika 
u l-proċeduri tal-
organizzazzjoni

c d Evalwazzjoni tal-
prattika tajba 
u tax-xejriet attwali fil-
politiki dwar l-impjiegi 
fil-kuntest tal-liġi dwar 
l-impjiegi u l-prattiki 
organizzazzjonali

e Implimentazzjoni tal-
proċessi u l-proċeduri 
tar-reklutaġġ, 
tal-għażla, tal-
promozzjoni u tad-
dixxiplina

f g h Twettiq ta’ ppjanar 
strateġiku tal-forza 
tax-xogħol f’kuntesti 
organizzazzjonali 
kumplessi li jvarjaw

i Abozzar, reviżjoni 
u aġġornament tal-
politiki u l-proċeduri 
relatati mal-
immaniġġjar tar-
riżorsi umani

30 a b Ġbir u żamma ta’ 
rekords attwali 
u preċiżi tal-proċessi 
relatati mar-riżorsi 
umani

c d e Analiżi tal-metriċi 
tar-riżorsi umani 
għall-implikazzjonijiet 
organizzattivi 
u l-azzjonijiet 
rakkomandati

f g h i

Tagħlim u Żvilupp 
Professjonali

31 a Deskrizzjoni 
tal-proċessi 
organizzazzjonali 
għall-iżvilupp 
u t-taħriġ 
professjonali tal-
persunal

b c Monitoraġġ tal-
kompetenza 
professjonali proprja 
u pjan għal titjib

d Deskrizzjoni 
tal-istandards 
edukattivi meħtieġa 
għall-kompetenza 
okkupazzjonali f’firxa 
wiesgħa ta’ rwoli tal-
persunal

e Identifikazzjoni tal-
ħtiġijiet tat-taħriġ tal-
persunal u tal-iżvilupp 
professjonali

f Monitoraġġ tal-
kompetenzi 
professjonali 
individwali u tat-tim 
u pjan għal titjib

g Evalwazzjoni 
tal-pjanijiet 
u l-programmi ta’ 
żvilupp professjonali 
tal-persunal fil-
kuntest ta’ prattika 
tajba

h Żvilupp 
u implimentazzjoni ta’ 
strateġiji u programmi 
ta’ taħriġ organizzattiv

i

32 a Deskrizzjoni ta’ firxa 
ta’ tekniki u metodi li 
jiffaċilitaw it-tagħlim 
tal-persunal

b c d Deskrizzjoni tat-
tagħlim għall-adulti 
ffukat fuq l-istudent 
u tat-tekniki 
u tal-metodi ta’ 
valutazzjoni

e Applikazzjoni ta’ firxa 
ta’ taħriġ vokazzjonali 
u metodi ta’ tagħlim 
biex jiġi vvalutat, 
iffaċilitat u mmotivat 
it-tagħlim

f Evalwazzjoni, tfassil 
u titjib tat-taħriġ u tal-
valutazzjoni skont 
il-prinċipji Ewropej 
tal-assigurazzjoni tal-
kwalità

g Evalwazzjoni kritika 
tat-taħriġ u t-tagħlim 
organizzattivi fil-
kuntest tal-istandards 
Ewropej ta’ kwalità

h Koordinazzjoni 
tat-tfassil, rieżami 
u aġġornament 
tal-għoti ta’ taħriġ 
biex jiġu ssodisfati 
l-ħtiġijiet tat-taħriġ 
organizzattiv

i Jiġu żgurati standards 
ta’ kwalità tat-taħriġ 
organizzattiv u tal-
attivitajiet ta’ tagħlim
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Tmexxija u Ġestjoni

33 a Deskrizzjoni 
tat-tekniki għall-
motivazzjoni tat-
timijiet u s-sorveljanza 
tal-ħidma f’tim

b Applikazzjoni ta’ 
firxa ta’ tekniki 
għall-ippjanar, 
l-organizzazzjoni 
u s-superviżjoni tax-
xogħol f’timijiet żgħar

c Motivazzjoni lit-
timijiet żgħar biex 
jiksbu objettivi 
u għanijiet 
organizzattivi

d Definizzjoni tal-
politiki tax-xogħol 
organizzattiv, tal-
prattiki u tal-liġi 
nazzjonali rilevanti 
dwar l-impjiegi

e Applikazzjoni ta’ 
firxa wiesgħa ta’ 
għodod u tekniki ta’ 
ġestjoni għall-ġestjoni 
u l-motivazzjoni tal-
persunal

f Promozzjoni ta’ 
prattiki ta’ ħidma 
pożittivi għat-titjib 
tal-prestazzjoni tal-
persunal

g Evalwazzjoni kritika 
tal-għodod u t-tekniki 
ta’ tmexxija fil-kuntest 
tas-servizzi tal-ażil 
u l-akkoljenza

h Tfassil, reviżjoni 
u implimentazzjoni 
ta’ strateġiji 
għall-ġestjoni tal-
persunal f’kuntesti 
organizzazzjonali 
kumplessi u li jvarjaw

i Adattar tal-istil ta’ 
tmexxija għall-ġestjoni 
tal-persunal u biex 
jintlaħqu l-għanijiet 
u l-prijoritajiet 
organizzattivi

34 a b c d Deskrizzjoni tal-
prinċipji li jiffaċilitaw 
il-bidla organizzattiva

e Applikazzjoni ta’ 
għodod u proċessi 
għall-ġestjoni tal-bidla 
organizzattiva fil-
prattiki tax-xogħol

f g h Żvilupp ta’ strateġiji 
u pjanijiet għall-
implimentazzjoni 
u l-indirizzar tal-
ostakli għall-bidla 
organizzattiva

i Tmexxija 
u promozzjoni tal-
aċċettazzjoni tal-bidla 
organizzattiva

Strateġija u Ppjanar

35 a Deskrizzjoni tal-
istrateġiji u l-pjanijiet 
organizzattivi

b Jinsiltu l-kompiti, 
ir-responsabbiltajiet 
u l-indikaturi 
tal-prestazzjoni 
tat-tim minn 
strateġiji u pjanijiet 
organizzattivi

c Implimentazzjoni 
u monitoraġġ ta’ 
pjanijiet ta’ ħidma 
f’tim fil-kuntest tal-
għanijiet u l-objettivi 
organizzattivi

d Deskrizzjoni tal-
proċessi u l-metodi 
tal-ippjanar 
organizzazzjonali

e Applikazzjoni ta’ 
għodod ta’ ppjanar 
għall-iżvilupp ta’ 
pjanijiet u programmi 
fil-kuntest ta’ 
domandi li jvarjaw fuq 
l-għoti ta’ servizzi

f Implimentazzjoni ta’ 
strateġiji, pjanijiet 
u programmi għall-
monitoraġġ tal-
kisba tal-għanijiet 
u l-objettivi 
organizzattivi

g Evalwazzjoni kritika 
tal-approċċi għall-
ippjanar strateġiku 
u l-monitoraġġ 
organizzattiv

h Abbozzar u reviżjoni 
ta’ strateġiji, pjanijiet 
u programmi, li 
jistabbilixxu ta’ 
għanijiet, objettivi 
u prijoritajiet tal-
prestazzjoni

i Tiġi żgurata l-ġestjoni 
strateġika tal-għoti ta’ 
servizzi fil-kuntest ta’ 
domandi tas-servizz 
u kapaċità tar-riżorsi li 
jvarjaw

Ġestjoni tal-Kwalità

36 a Deskrizzjoni ta’ 
firxa ta’ tekniki ta’ 
ġestjoni tal-kwalità 
organizzazzjonali

b Użu ta’ għodod bażiċi 
ta’ ġestjoni tal-kwalità 
għall-identifikazzjoni 
u għar-rapportar 
ta’ kwistjonijiet 
fi proċessi 
organizzazzjonali 
standard

c d Evalwazzjoni ta’ firxa 
wiesgħa ta’ għodod 
u tekniki ta’ ġestjoni 
tal-kwalità rilevanti 
għall-proċessi 
organizzazzjonali

e Użu ta’ għodod, 
tekniki u rapporti ta’ 
ġestjoni tal-kwalità 
għall-identifikazzjoni 
ta’ kwistjonijiet fi 
ħdan l-organizzazzjoni

f g Evalwazzjoni 
kritika tal-prattika 
internazzjonali 
relatata mal-ġestjoni 
tal-kwalità tal-proċessi 
organizzazzjonali

h Applikazzjoni ta’ 
miżuri u tekniki 
għall-istabbiliment 
u l-monitoraġġ 
tal-kisba ta’ 
standards ta’ kwalità 
organizzazzjonali

i Tiġi żgurata l-ġestjoni 
sistematika tal-
istandards ta’ kwalità 
organizzazzjonali

Ġestjoni Finanzjarja

37 a Deskrizzjoni 
tal-proċessi tal-
organizzazzjoni 
għall-baġits, l-akkwist 
u r-rapportar 
finanzjarju

b Applikazzjoni ta’ 
politika u proċeduri 
għaż-żamma ta’ 
rekords aġġornati 
u preċiżi ta’ proċessi 
relatati mal-
finanzjament

c d Spjegazzjoni tal-
ġestjoni finanzjarja 
organizzattiva u tas-
sistemi u tal-għodod 
tal-akkwist

e Applikazzjoni ta’ 
għodod ta’ ġestjoni 
finanzjarja għall-
ġestjoni effettiva 
u effiċjenti tal-
allokazzjonijiet tal-
baġit

f Implimentazzjoni 
tal-politika finanzjarja 
u rapportar dwar 
kwistjonijiet 
finanzjarji

g Evalwazzjoni tal-
għodod u l-metodi 
analitiċi finanzjarji 
u baġitarji

h Applikazzjoni ta’ 
metodi għall-
allokazzjoni, 
monitoraġġ u kontroll 
tar-riżorsi finanzjarji 
u l-indirizzar tal-
irregolaritajiet

i Tiġi żgurata l-ġestjoni 
tar-riżorsi finanzjarji 
f’termini ta’ effikaċja 
u effiċjenza fil-
kisba tal-għanijiet 
organizzattivi
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