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Inkomplu ngħinu lill-bniedem fil-bżonn –
Caritas Community Centre
Minn kemm ilha mwaqqfa, Caritas Malta dejjem
kellha l-missjoni li tilħaq u tgħin lill-bniedem filbżonn u dawk vulnerabbli. Minn hawn u sentejn
oħra se tkompli tagħmel dan minn Ċentru ġdid filBlata l-Bajda u b’hekk tkun qed tiċċaqlaq mill-Head
Office li għandha fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana.
Il-Caritas Community Centre, kif se jkun jissejjaħ,
se jiġbor fih is-servizzi kollha li Caritas Malta toffri
fil-preżent flimkien ma’ oħrajn, għajr għal dawk
residenzjali.
Il-Papa Franġisku, fl-Eżortazzjoni Appostolika
Evangelii Gaudium, iħeġġeġ lill-Knisja biex
“toħroġ” u tkun “Knisja bil-bibien tagħha miftuħa
... biex tista’ tħares f’għajnejn il-bniedem u
tisimgħu, jew tħalli warajha dak li jidher urġenti
biex tista’ ssieħeb lil min baqa’ fil-ġenb tat-triq”
(para. 46).
Dan hu preċiżament dak li Caritas Malta se tkompli
twettaq fl-ispirtu ta’ dak li qed jinkoraġġina
dwaru l-Papa Franġisku. Għal dan il-għan,
f’Novembru 2019 kien iffirmat Grant Agreement
bejn Fondazzjoni Caritas Malta u s-Segretarjat
Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali
sabiex isir xogħol ta’ kostruzzjoni u miljoramenti

Waqt l-iffirmar tal-Grant Agreement fit-18 ta’ Novembru 2019
Ritratt: DOI - Clodagh Farrugia O’Neill

fil-binja li hemm fil-Blata l-Bajda li qabel kienet
tintuża għall-Welfare Society for the Sick and
Aged (WSSA). Permezz ta’ dan il-ftehim, Caritas
Malta ngħatat żewġ miljun ewro (€2m) mill-Fond
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali tal-Unjoni
Ewropea (ERDF.08.142).
Fil-konferenza tal-aħbarijiet li fiha sar l-iffirmar
ta’ dan il-ftehim, id-Direttur ta’ Caritas Malta,
Anthony Gatt, qal li Caritas minn dejjem kellha
fil-ħsieb tagħha Ċentru fil-komunità li jilqa’ għallbżonnijiet ta’ individwi u familjari f’diffikultajiet.
Hu spjega kif din il-binja se tkun qed tiġbor
fiha l-amministrazzjoni tal-Caritas li tikkordina
s-servizzi kollha, inklużi dawk residenzjali, u toffri
spazju adegwat għal-laqgħat tas-support groups
bħal dawk għall-vittmi tal-użura, persuni separati,
romol, anzjani, żgħażagħ u oħrajn. Anthony Gatt
spjega li dawn is-servizzi kollha jiġu offruti bla ħlas.
Tkellem ukoll il-President Emeritu, Dott. George
Abela, li huwa l-Project Leader ta’ dan il-proġett, u
ta ħarsa dettaljata lejn fiex se tkun tikkonsisti din
il-binja ta’ ħames sulari. Dott. Abela qal li dan iċċentru jissimbolizza u jagħti xhieda ta’ kif Caritas
Malta, bħala aġenzija tal-Knisja, tgħin lill-persuni
fil-bżonn u vulnerabbli f’soċjetà Maltija li qiegħda
dejjem tevolvi u li trid tilqa’ għall-isfidi tal-preżent
u tal-futur. Din il-binja se tippermetti li l-Caritas
tilħaq aktar nies fil-bżonn mill-istrati kollha
tas-soċjetà Maltija mingħajr ebda distinzjoni ta’
twemmin, ġeneru, razza u età. Il-binja se toffri onestop-shop għal dawn il-persuni fil-bżonn u se tgħin
biex dawn il-persuni jsibu l-wens ta’ professjonisti
li lesti jilqgħuhom b’imħabba u jgħinuhom
jintegraw ruħhom fis-soċjetà.
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Ix-xogħlijiet li qed isiru bħalissa

Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari
għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali, Dott.
Aaron Farrugia, stqarr li hu dejjem lest li jaħdem
qatigħ għal proġetti bħal dawn fil-komunitajiet, li
jindirizzaw direttament l-isfidi tan-nies li l-aktar
li għandhom bżonn l-għajnuna. Is-Segretarju
Parlamentari Farrugia qal li dan il-proġett hu
wieħed soċjali u se jmiss lill-individwi u lillfamiljari. Is-Segretarju Parlamentari Aaron
Farrugia qal li fejn jidħlu persuni vulnerabbli,
jemmen li l-fondi Ewropej għandhom jgħinu
kemm fl-ispiża tal-infrastruttura kif ukoll biex
jingħata servizz li jgħin fil-ħiliet tal-persuna biex
tkun tista’ tidħol fid-dinja tax-xogħol u timraħ ’il
quddiem.
Huma bosta dawk il-persuni li jsibu refuġju
f’wieħed mis-servizzi jew gruppi ta’ sapport li
Caritas toffri. Xi wħud qasmu l-esperjenza tagħhom
mal-media. Ronnie Spiteri stqarr li fl-aqwa snin ta’
ħajtu għadda minn separazzjoni li qallbitlu ħajtu ta’
taħt fuq. “Ħassejtni fallejt. Tibda tara d-dinja kollha
ħażina madwarek; qisek spiċċajt. Tibda tgħid, ‘Jiena
x’għamilt ħażin? Għaliex ġrat lili?’”

Tkellem ukoll Joseph Dingli li 19-il sena ilu tilef
lil martu. Qal li mnalla kienet il-Caritas li għenitu
jgħaddi minn din l-esperjenza. Stqarr li issa qed
ikun hu ta’ għajnuna għal ħaddieħor.
Ronnie Frendo, persuna oħra li qed tagħmel
użu mis-servizzi ta’ Caritas, qal li ilu ħames snin
separat. Stqarr li l-Caritas “jiddireġuk huma u
tibda tingħata counselling li jkollok bżonnu ħafna
bħalma kelli bżonn jien”.
Dawn is-servizzi kollha, fi żmien sentejn oħra,
se jibdew jiġu offruti minn dan iċ-Ċentru l-ġdid
f’ambjent aktar modern u akkoljenti. Ix-xogħol
infrastrutturali kollu f’dan iċ-Ċentru qed isir
b’investiment ta’ madwar €4.5 miljun. Biex twettaq
dan il-proġett kollu, Caritas Malta minbarra
l-fondi tagħha kellha bżonn l-appoġġ finanzjarju
ta’ entitajiet oħra bħalma huma n-National
Development and Social Fund (NDSF), The Alfred
Mizzi Foundation, Malta Community Chest Fund
Foundation, u l-Ministeru għall-Edukazzjoni u
x-Xogħol, Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ,
Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat.
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