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Il-Kamra tal-Periti ilha għal diversi snin tippromovi l-kunċett li proġetti pubbliċi għandhom jgħaddu 

minn proċess ta’ kompetizzjoni għad-disinn, li jiġi evalwat a bażi ta’ l-impatt fuq l-ambjent soċjali u 

dak mibni. L-użu ta’ dan il-proċess jassigura li dawn il-proġetti jkunu ta’ l-aħjar kwalita’ għas-soċjeta’. 

Hu għalhekk bi pjaċir kbir li l-Kamra tal-Periti qiegħda tħabbar il-kollaborazzjoni tagħha mas-

Segretarjat Parlamentari dwar l-Akkommodazzjoni Soċjali u mal-Awtorita’ tad-Djar fit-tnehdija ta’ 

skema ġdida ta’ Specialised Housing Programmes (SHPs) – Programmi ta’ Housing Speċjaliżżat. 

L-għan ta’ l-SHP hu li jidentifika gruppi vulnerabbli fis-soċjeta’ u jipprovdi akkomodazzjoni adegwata 

li hu ddisinjat madwar il-prinċipji ta’ l-inklużjoni soċjali, il-kwalita’ ambjentali u l-kwalita’ ta’ l-ispazju 

nnifsu. F’dan il-kuntest, l-użu ta’ kompetizzjoni għad-disinn sabiex jintgħażlu l-proġetti li ser 

jingħataw il-fondi mill-gvern jiżgura li jintlaħqu l-ogħla livelli ta’ kwalita’. 

L-Unjoni Internazzjonali ta’ l-Arkitetti, li tagħha l-Kamra hija membru, ukoll tisħaq fuq l-importanza 

ta’ kompetizzjonijiet għad-disinn bħala “proċedura ta’ għażla ta’ servizzi arkitettoniċi li huma bbażati 

fuq il-kwalita’. Il-kompetizzjoni tipprovdi l-aħjar soluzzjoni għall-iskop partikolari, u jiġi magħżul minn 

fost numru ta’ sottomissjoni minn ġurija ta’ esperti. Dan jiggarantixxi l-aqwa valur u l-aħjar kunċett 

għall-klijent u għal min juża l-proġett.” 

L-iskema kienet varata l-ġimgħa li għaddiet mill-Onorevoli Roderick Galdes, Segretarju Parlamentari 

għall-Akkomodazzjoni Soċjali. Ilbieraħ, numru ta’ NGOs attendew laqgħa ta’ informazzjoni li fiha 

ngħataw iktar dettalji dwar l-iskema. Il-Perit Simone Vella Lenicker, President tal-Kamra tal-Periti, 

spjegat il-proċess tal-kompetizzjoni lil dawk preżenti, inkluż li l-NGOs ser ikollhom l-opportunita’ li 

jagħżlu bini għall-proġett tagħhom minn lista ta’ proprjetajiet li l-Gvern identifika għal din l-iskema. 

Wara li jintgħażlu numru ta’ proġetti minn dawk sottomessi mill-NGOs, il-periti ser ikunu jistgħu 

jipproponu d-disinji tagħhom għal wieħed jew iktar mill-proġetti magħżula, u dawn jiġu ġġudikati 

minn ġurija li ser tiġi appuntata mill-Kamra u mill-Bord li ġie stabbilit sabiex iħaddem din l-iskema. 

Fil-jiem li ġejjin, il-Kamra tal-Periti ser toħroġ sejħa għall-periti li huma interessati li jipparteċipaw 

f’dan il-proċess.  

 

Iktar informazzjoni: 

https://housingauthority.gov.mt/en/Pages/Schemes/Specialised-Housing-Programmes.aspx 


