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FORMOLA TAN-NOMINAZZJONI

PREMJU ANZJANITÀ ATTIVA 2018
PARTI A – INFORMAZZJONI U KUNDIZZJONIJIET
Il-Bord tal-Għażla Premju Anzjanità Attiva ser ikun qiegħed jilqa’ n-nominazzjonijiet għal Premju
Anzjanità Attiva 2018. In-nominazzjoni trid issir fuq din il-formola, skont ir-regolamenti imsemmija
hawn taħt.
Il-formola trid tittieħed l-uffiċju tas-Segretarjat Parlamentari għal Persuni b’ Diżabilità u Anzjanità
Attiva, Palazzo Ferreria, Triq ir-Repubblika, Valletta, Malta jew permess tal-email
premjuanzjanitaattiva.mfcs@gov.mt. Il-formola tista’ tinkiseb mill-istess uffiċini, mill-Kunsilli Lokali,
minn
fuq
is-sit
www.activeageing.gov.mt
jew
billi
tintbgħat
email
fuq
premjuanzjanitaattiva.mfcs@gov.mt.
Applikazzjonijiet li jaslu wara id-data tal-għeluq ma jiġux ikkunsidrati.

1. KUNĊETT TAL-PREMJU
Premju Anzjanità Attiva huwa ċelebrazzjoni ta’ ammont kbir ta’ xogħol, impenn u dedikazzjoni fissettur tal-Anzjanità Attiva. Dan huwa avveniment annwali li ser ikun parti miċ-ċelebrazzjonijiet li
jseħħu fix-xahar ta’ Ottubru li huwa ddedikat għall-Anzjani. Din is-sena il-bord qiegħed jilqa'
applikazzjonijiet għal 7 premjijiet: Premju Anzjanità Attiva; Premju Koppja Miżżewġa; Premju Anzjanità
Akkademika; Premju Anzjanità Sportiva; Premju Mudell Ideali; Premju Anzjanità Kulturali; Premju
Proġetti Anzjanità Attiva.

2. GĦAN
L-għan ta’ dan il-premju huwa sabiex jiġu ċċelebrati l-kisbiet ta’ individwi u organizzazzjonijiet li
jappoġġjaw il-kunċett t’Anzjanità Attiva. Id-dmir tal-Gvern huwa li jesprimi l-apprezzament tiegħu lil
kull min qiegħed jaħdem għal soċjetà iżjed inklussiva, fejn persuni anzjani u l-familji tagħhom ikollhom
aċċess għall-firxa ta’ komunitajiet iżjed inklussivi u li jinkoraġġixxu l-għajxien indipendenti. Il-prinċipju
li ser jiggwida dan il-premju huwa li jkollna komunitajiet aktar ġusti fejn l-anzjani jieħdu sehem attiv
fil-komunità.
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3. KATEGORIJI
Premju

Premju Anzjanità Attiva

Eliġibiltà

Persuna b’eta ‘il fuq minn
sittin (60) sena

Kriterji t’Evalwazzjoni:


Il-Premju ser ikun qiegħed juri l-impatt pożittiv li n-nominat ħalla fuq il-qasam tal-Anzjanità
Attiva.



L-individwi nnominati jridu juru xogħol u impenn f’oqsma relatati mal-Politika Strateġika
Nazzjonali għal-Anzjanità Attiva.



Il-Premju jirrikonoxxi l-persuna li għamlet kontribuzzjoni fil-promozzjoni tal-ħarsien soċjali u
tad-drittijiet tal-persuni anzjani, sabiex jinkoraġġixxi parteċipazzjoni iżjed sħiħa fil-ħajja
ekonomika, ċivika, u soċjali ta’ pajjiżna.

Premju

Premju Koppja Miżżewġa

Eliġibiltà

Persuni b’eta ‘il fuq minn sittin
(60) sena

Kriterji t’Evalwazzjoni:


Il-Premju ser ikun qiegħed jirrikonoxxi koppja miżżewġa li jkun ilha numru sabiħ ta’ snin
flimkien u li flimkien ikunu taw kontribut lis-soċjetà Maltija.

Premju

Premju Anzjanità Akkademika

Eliġibiltà

Persuna b’eta ‘il fuq minn
sittin (60) sena

Kriterji t’Evalwazzjoni:


Il-Premju ser ikun qiegħed jirrikonoxxi anzjan li huwa attiv akkademikament, għamel suċċess
f’dan il-qasam u qiegħed jaqsam dan l-għarfien ma’ ħaddieħor.
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Premju

Premju Anzjanità Sportiva

Eliġibiltà

Persuna b’eta ‘il fuq minn
sittin (60) sena

Kriterji t’Evalwazzjoni:


Il-Premju ser ikun qiegħed jirrikonoxxi persuna li tkun għamlet suċċess fil-qasam sportiv, kif
ukoll qasmet dan is-suċċess mas-soċjetà Maltija, bil-kontribut tagħha.

Premju

Premju Mudell Ideali

Eliġibiltà

Persuna b’eta ‘il fuq minn
sittin (60) sena

Kriterji t’Evalwazzjoni:


Il-Premju ser ikun qiegħed jirrikonoxxi persuna li tkun ta’ eżempju lejn is-soċjetà Maltija,
partikolarment lejn il-ġenerazzjoni żgħażugħa.

Premju

Premju Anzjanità Kulturali

Eliġibiltà

Persuna b’eta ‘il fuq minn
sittin (60) sena

Kriterji t’Evalwazzjoni:


Il-Premju ser ikun qiegħed jirrikonoxxi persuna li tkun għamlet suċċess fil-qasam kulturali, kif
ukoll qasmet dan is-suċċess mas-soċjetà Maltija, bil-kontribut tagħha.

Premju
Eliġibiltà

Premju Proġetti Anzjanità
Attiva
Organizzazzjoni

Kriterji t’Evalwazzjoni:


Il-Premju ser ikun qiegħed jirrikonoxxi organizzazzjoni li bil-ħidma tagħha tkun qiegħda
tippromwovi l-anzjanità attiva.
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4. KUNDIZZJONIJIET GĦAD-DĦUL TAL-PREMJU



F’kull kategorija tal-premju, l-ebda persuna ma tista’ tkun nominata u ssekondata minnha
nnifisha.



Irid ikun hemm relevanza tan-nominazzjoni mal-kategorija tal-premju.



Kull nominazzjoni trid tkun ippreżentata fil-ħin – nominazzjonijiet li jaslu tard mhux ser ikunu
kkunsidrati.



Impjegati mħallsin ma jistgħux jinnominaw l-organizzazzjoni tagħhom.



Id-deċiżjoni finali ta’ min jirċievi l-premjijiet hija pregorjattiva tal-bord tal-għażla.



Il-Bord jista’ jitlob sabiex jiltaqgħa mal-persuni nnominati.



Nominazzjonijiet għal iżjed minn kategorija waħda jridu jimtlew fuq formoli separati,



In-nominazzjonijiet jgħalqu fl-14 ta’ Settembru 2018.



In-nominazzjonijiet għall-Premju għandhom isiru fuq din il-formola kkonfermata minn żewg
persuni.



Jridu jiġu mehmuża kopja tad-dokumenti uffiċjali t’identifikazzjoni ta’ min qiegħed jinnomina,
tas-sekondant u tal-persuna li tkun qiegħda tiġi nnominata.



Jridu jingħataw id-dettalji tal-kwalitajiet li fuqhom tkun ibbażata n-nominazzjoni. Persuni
nominati ma jistgħux jiktbu huma stess il-motivazzjoni/ħidmiet li jkunu għamlu.



Il-formola trid tkun iffirmata minn min ikun qed jinnomina; mis-sekondant; u mill-persuna
nnominata.



Din l-applikazzjoni għandha tintbagħat flimkien ma’ żewġ ritratti riċenti tal-persuna
nnominata.



Jekk għandek bżonn xi għajnuna biex timla’ din l-applikazzjoni, tista’ ċċempel fuq in-numru
tat-telefon: 2590 3151.
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PARTI B – KATEGORIJA

Premju Anzjanità Attiva

Premju Anzjanità Akkademika

Premju Anzjanità Sportiva

Premju Koppja Miżżewġa

Premju Mudell Ideali

Premju Anzjanità Kulturali

Premju Proġetti Anzjanità
Attiva

PARTI Ċ – DETTALJI DWAR IL-PERSUNA NOMINAT/A
1. ISEM TAL-PERSUNA NOMINAT/A:

2. INDIRIZZ:

3. DATA TAT-TWELID TAL-PERSUNA NOMINAT/A
/

/

4. TELEFON:

5. MOBILE:
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PARTI D - DETTALJI DWAR MIN QIEGĦED JINNOMINA
1. ISEM U KUNJOM TA’ MIN QIEGĦED JINNOMINA:

2. INDIRIZZ:

3. TELEFON:

5. MOBILE:

6. FIRMA:

PARTI E - DETTALJI DWAR MIN QIEGĦED JISSEKONDA N-NOMINAZZJONI
1. ISEM U KUNJOM TAS-SEKONDANT:

4. INDIRIZZ:

5. TELEFON:

7. MOBILE:

8. FIRMA:
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PARTI F – DIKJARAZZJONI MILL-PERSUNA NOMINATA
JIENA,

, NAĊĊETTA LI NKUN INNOMINAT/A.

NRU. TAL-ID:
FIRMA:

PARTI Ġ – DETTALJI DWAR IL-ĦIDMA – KWALITAJIET TAL-PERSUNA/ORGANIZZAZZJONI NOMINATA
BĦALA MOTIVAZZJONI TA’ DIN IN-NOMINA, AĦNA QED NIPPREŻENTAW DAWN ID-DETTALJI TALĦIDMIET U KWALITAJIET TIEGĦU/TAGĦHA/TAGĦHOM.
GĦALKEMM HAWN ISFEL HAWN L-ISPAZJU FEJN TIKTEB NIPPREFERU LI DETTALJI DWAR IL-ĦIDMIET
IKUNU ITTAJPJATI (MASSIMU TA’ 250 KELMA).
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