Informazzjoni b’deskrizzjoni tas-sistema ta’ protezzjoni tat-tfal fl-Ukrajna dwar il-kura
u t-tqegħid ta’ tfal orfni u tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri
Il-ġenituri (ġenituri adottivi) huma r-rappreżentanti legali tat-tfal minorenni tagħhom (lewwel parti tal-Artikolu 242 tal-Kodiċi Ċivili tal-Ukrajna). Il-ġenituri għandhom id-dritt li
jinvolvu persuni oħra fit-trobbija tal-wild, li jittrasferixxuh(a) għat-trobbija lil individwi u
entitajiet ġuridiċi (it-tieni parti tal-Artikolu 151 tal-Kodiċi tal-Familja tal-Ukrajna).

Il-kustodju huwa r-rappreżentant legali ta’ minorenni u ta’ individwu ddikjarat inkapaċi.
Persuna oħra tista’ tkun ir-rappreżentant legali f’każijiet stabbiliti mil-liġi (it-tieni parti, ittielet parti tal-Artikolu 242 tal-Kodiċi Ċivili tal-Ukrajna).
Sakemm jiġu stabbiliti l-kustodja jew il-kura u l-ħatra ta’ kustodju jew indokratur, il-kustodja
jew il-kura ta’ individwu titwettaq mill-awtorità rilevanti ta’ tutela (l-Artikolu 65 tal-Kodiċi
Ċivili tal-Ukrajna).

Jekk wild minuri j/tirrisjedi b’mod permanenti f’istituzzjoni tal-kura tas-saħħa, istituzzjoni
edukattiva jew istituzzjoni oħra tat-tfal, il-funzjonijiet ta’ kustodju u ta’ indokratur fir-rigward
tiegħu/tagħha huma fdati lill-amministrazzjoni ta’ dawn l-istituzzjonijiet (l-ewwel parti talArtikolu 245 tal-Kodiċi tal-Familja tal-Ukrajna).
Il-ġenituri foster huma r-rappreżentanti legali tat-tfal foster u jaġixxu mingħajr setgħat
speċjali bħala kustodji jew indukraturi (ir-raba’ parti tal-Artikolu 256–2 tal-Kodiċi tal-Familja
tal-Ukrajna).
L-edukaturi tal-ġenituri huma r-rappreżentanti legali tat-tfal u jaġixxu mingħajr setgħat
speċjali bħala kustodji jew persuni li jindukraw (ir-raba’ parti tal-Artikolu 256–6 tal-Kodiċi
tal-Familja tal-Ukrajna).

Il-liġi tal-Ukrajna “Dwar il-Protezzjoni tat-Tfal” tiddikjara li l-awtoritajiet lokali tal-poter
eżekuttiv u l-awtoritajiet lokali tal-awtonomija li jaġixxu bħala l-awtoritajiet ta’ tutela skont ilkompetenza tagħhom skont il-liġi attwali tal-Ukrajna għandhom jiżguraw li jieħdu miżuri
rigward il-protezzjoni tat-tfulija.

Il-pekuljaritajiet tal-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal ta’ kategoriji differenti huma stabbiliti
wkoll mill-Kodiċi tal-Familja tal-Ukrajna, il-Liġijiet tal-Ukrajna “Dwar l-Iżgurar ta’
Kundizzjonijiet Organizzazzjonali-Legali għall-Protezzjoni Soċjali ta’ Orfni u Tfal, Mċaħħda
mill-Kura tal-Ġenituri”, “Dwar l-Awtoritajiet u s-Servizzi dwar Kwistjonijiet tat-Tfal u
Istituzzjonijiet Speċifiċi għat-Tfal” u atti leġiżlattivi oħra tal-Ukrajna.

Skont l-Artikolu 56 tal-Kodiċi Ċivili tal-Ukrajna, l-awtoritajiet ta’ tutela fl-Ukrajna huma: Lamministrazzjonijiet tal-Istat tad-distretti, id-distretti fil-bliet ta’ Kiev u ta’ Sevastopol, kif ukoll
il-korpi eżekuttivi tal-kunsilli tal-bliet, id-distretti u l-kunsilli rurali.

L-algoritmu dettaljat tal-azzjonijiet għall-awtoritajiet tat-tutela huwa definit mill-Ordni ta’
Twettiq mill-Awtoritajiet tat-Tutela tal-Attivitajiet relatati mal-Protezzjoni tad-Drittijiet tatTfal, approvata mir-Riżoluzzjoni tal-Kabinett tal-Ministri tal-Ukrajna tal-24.09.2008 Nru 866
(minn hawn ’il quddiem imsejħa “l-Ordni”).

Il-liġijiet tal-Ukrajna “Dwar l-Iżgurar ta’ Kundizzjonijiet Organizzazzjonali-Legali għallProtezzjoni Soċjali ta’ Orfni u Tfal, Mċaħħda mill-Kura tal-Ġenituri”, “Dwar l-Organi u sServizzi dwar Kwistjonijiet tat-Tfal u l-Entitajiet Speċjali għat-Tfal” kif ukoll l-Ordni jassenjaw
il-kunsiderazzjoni ta’ kwistjonijiet tal-protezzjoni soċjali tat-tfal, b’mod partikolari t-tfal orfni
u t-tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri jew tfal f’ċirkostanzi diffiċli tal-ħajja lis-servizzi dwar
kwistjonijiet tat-tfal bħala unità strutturali ta’ awtorità ta’ tutela.
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L-awtoritajiet tat-tutela huma awtorizzati fir-rigward ta’:
-

identifikazzjoni ta’ tfal f’ċirkostanzi diffiċli tal-ħajja, inklużi tfal f’periklu, tfal li sofrew
minn vjolenza domestika jew li wettqu vjolenza domestika fi kwalunkwe forma, kif ukoll
tfal li jitħallew mingħajr kura tal-ġenituri, biex jorganizzaw il-protezzjoni soċjali
tagħhom, inkluż iż-żamma ta’ rekords, kif ukoll biex jiżguraw kollokament temporanju,
jekk ikun meħtieġ;
- tneħħija immedjata tat-tfal mill-ġenituri f’każ ta’ periklu għall-ħajja u s-saħħa tat-tfal,
- tħejjija u t-tressiq quddiem qorti ta’ talbiet biex l-omm, il-missier jiġi mċaħħad middrittijiet tal-ġenituri tagħhom, jew it-tneħħija tat-tfal mill-ġenituri mingħajr iċ-ċaħda
tad-drittijiet tal-ġenituri,
- referenza għall-korpi ta’ reġistrazzjoni tal-istat ċivili għar-reġistrazzjoni tat-twelid ta’
wild li l-ġenituri tiegħu/tagħha ma jkunux magħrufa,
- għoti lil wild tal-istatus ta’ tfal orfni jew tfal imċaħħda mill-kustodja,
tqegħid ta’ tfal orfni u tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri taħt forom differenti ta’
tqegħid bi prijorità għall-forom tal-familja,
riżoluzzjoni tal-kunflitti bejn il-ġenituri rigward it-trobbija tat-tfal,
kontroll fuq l-użu maħsub tal-manteniment għal tifel jew tifla,
mili ta’ protokolli amministrattivi f’każ ta’ nuqqas ta’ ħarsien tad-dmirijiet rigward ittrobbija tat-tfal mill-ġenituri jew dawk li jissostitwixxu l-ġenituri,
protezzjoni tad-drittijiet ta’ akkomodazzjoni u ta’ proprjetà tat-tfal,
l-għoti lit-tfal tal-istatus ta’ tifel jew tifla li sofrew mill-attivitajiet tal-gwerra u millkunflitti militari,
ritorn ta’ ċittadini Ukreni meta telqu mingħajr rappreżentant legali barra mill-pajjiż u lbżonn li jintbagħtu lura lejn l-Ukrajna,
assistenza organizzattiva u metodoloġika għall-postijiet ta’ kenn għat-tfal, għaċ-ċentri ta’
riabilitazzjoni soċjo-psikoloġika tat-tfal, għaċ-ċentri ta’ appoġġ soċjali tat-tfal u l-familji,
rappreżentanza tal-interessi tat-tfal fil-qrati, eċċ.
Forom familjari ta’ tqegħid ta’ tfal orfni u tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri

Li jiġi żgurat li t-trobbija ta’ orfni u tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri f’forom ta’ kollokament
tal-familja tiġi rregolata mill-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, il-Kodiċi talFamilja, il-Kodiċi Ċivili u l-Kodiċi Proċedurali Ċivili tal-Ukrajna, mil-Liġijiet “Dwar il-Protezzjoni
tat-Tfal”, “Rigward l-Awtoritajiet dwar Kwistjonijiet tat-Tfal u s-Servizzi u l-Entitajiet Speċjali
għat-Tfal”, “Dwar il-Previżjoni ta’ Kundizzjonijiet Organizzazzjonali Legali għall-Protezzjoni
Soċjali tat-Tfal Orfni u tat-Tfal Mċaħħda mill-Kura tal-Ġenituri”, permezz tar-Riżoluzzjonijiet
tal-Kabinett tal-Ministri tal-Ukrajna tal-24.09.2008 Nru 866 “Kwistjonijiet ta’ Attivitajiet talAwtoritajiet ta’ Tutela relatati mal-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal”, tas-26.04.2002 Nru 564
“Dwar l-Approvazzjoni tal-Liġi dwar Tip ta’ Orfanotrofju Familjari”, tas-26.04.2002 Nru 565
“Dwar l-Approvazzjoni tal-Liġi tal-Familja Foster”.
Skont l-Artikolu 52 tal-Kostituzzjoni tal-Ukrajna, il-manteniment u t-trobbija tat-tfal orfni u tfal
imċaħħda mill-kura tal-ġenituri huma assenjati lil Stat.

L-Artikolu 6 tal-Liġi tal-Ukrajna “Dwar il-Provvista ta’ Kundizzjonijiet Organizzazzjonali-Legali
għall-Protezzjoni Soċjali tat-Tfal Orfni u Tfal Mċaħħda mill-Kura tal-Ġenituri” jagħti prijorità littqegħid ta’ wild fil-familja ta’ ċittadini tal-Ukrajna: adozzjoni, kustodja jew kura, familja tarrispett, orfanatrofju tat-tip ta’ familja.
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Huwa ddikjarat b’mod ċar li t-tfal jistgħu jitqiegħdu f’istituzzjonijiet għal orfni u tfal imċaħħda
mill-kura tal-ġenituri, irrispettivament mis-sjieda u s-subordinazzjoni, jekk għal xi raġunijiet
ma jkunux jistgħu jitqiegħdu f’familja.
KUSTODJA U KURA

Il-kustodja, il-kura tat-tfal hija stabbilita bid-deċiżjoni jew l-awtorità tat-tutela skont ilproċedura, stabbilita bl-Ordni, jew minn qorti esklussivament fuq l-orfni tat-tfal, it-tfal
imċaħħda mill-kustodja (il-kustodja hija relatata ma’ tifel/tifla taħt l-14-il sena, il-kura hija
relatata ma’ tifel/tifla minn 14 sa 18-il sena).

Il-kustodju jew l-indokratur jinħatar l-ewwel nett meta ċ-ċittadini jkunu f’familja,
relazzjonijiet familjari ma’ tifel/tifla.
Il-kustodji, l-indokraturi jirċievu l-appoġġ finanzjarju mill-Istat għaż-żamma tat-trawwim tattfal foster, iżda għall-kuntrarju tal-ġenituri foster u l-edukaturi tal-ġenituri ta’ orfanatrofji tattip tal-familja, ma jirċevux appoġġ finanzjarju għalihom infushom.

Kustodju, persuna li tieħu ħsieb it-tfal tista’ tkun persuna adulta kapaċi taħt il-kunsens tagħha,
ħlief persuni speċifikati fl-Artikolu 212 1 tal-Kodiċi tal-Familja tal-Ukrajna. Barra minn hekk,
persuna li l-interessi tagħha jmorru kontra l-interessi tal-minuri ma tistax tkun tutur,
indokratur ta’ minuri.
Id-dritt ta’ prijorità għar-reġistrazzjoni tal-kustodja (kura) għandu:
-

Persuni, li huma f’familja, kellhom relazzjonijiet ma’ fosterling (fl-istess ħin għandhom
jitqiesu r-relazzjonijiet personali ta’ bejniethom, il-kapaċità ta’ persuna li taqdi ddmirijiet ta’ tutur jew ta’ persuna li tieħu ħsieb lil ħaddieħor);
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Artikolu 212. Persuni mhux eliġibbli biex isiru ġenituri adottivi:
Il-kategoriji ta’ persuni li ġejjin ma jistgħux jadottaw tfal:
(1) persuni b’kapaċità limitata;
(2) persuni ddikjarati bħala inkapaċi;
(3) persuni li d-drittijiet tal-ġenituri tagħhom intemmu u ma reġgħux iddaħħlu;
(4) persuni li qabel kienu ġenituri adottivi (tuturi, indokraturi jew ġenituri foster) ta’ wild ieħor iżda l-adozzjoni
(kustodja, kura jew foster care) ġiet itterminata jew annullata minħabba t-tort tagħhom;
(5) persuni li huma rreġistrati ma’ jew li qed jiġu kkurati f’dipartiment tat-trattament newropsikoloġiku jew taddroga;
(6) persuni li huma dipendenti fuq id-drogi jew l-alkoħol;
(7) persuni li m’għandhomx post ta’ residenza permanenti u dħul stabbli;
(8) persuni li għandhom xi mard jew mard li jidher fil-lista approvata mill-awtorità eżekuttiva ċentrali li tiżgura
l-formulazzjoni tal-politika tal-kura tas-saħħa tal-istat;
(9) barranin li mhumiex miżżewġin, ħlief meta barrani jkun qarib tal-wild;
(10) persuni li ġew ikkundannati għal reati kriminali kontra l-ħajja u s-saħħa, il-libertà, l-unur u d-dinjità ta’ xi
ħadd, il-libertà sesswali u l-invjolabbiltà sesswali, is-sigurtà pubblika, l-ordni pubbliku u l-moralità, jew b’rabta
mad-distribuzzjoni ta’ drogi, sustanzi psikotropiċi u ekwivalenti, kif ukoll għar-reati msemmija fl-Artikoli 148,
150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 187, 181, 187, 324 u 442 tal-Kodiċi Kriminali tal-Ukrajna, jew li għandhom rekord
kriminali mhux estiż jew mhux annullat kif xieraq b’mod ieħor għal kwalunkwe reat kriminali ieħor;
(11) persuni li jeħtieġu appoġġ u kura kontinwa minħabba l-kundizzjoni tas-saħħa tagħhom;
(12) persuni apolidi;
(13) persuna li hija miżżewġa lil persuna li ma tistax tkun ġenitur adottiv f’konformità mal-paragrafi 3 sa 6, 8 u
10 ta’ dan l-Artikolu.
2. Minbarra l-persuni speċifikati f’dan l-Artikolu, persuni oħra li l-interessi tagħhom imorru kontra l-interessi tattfal ma jistgħux isiru ġenituri adottivi.
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-

Familja, fejn minuri kien jgħix fil-mument meta tqajmet il-kwistjoni tal-istabbiliment
tal-kustodja (kura);

L-istabbiliment ta’ tutur jew indukratur ta’ minuri għandu jieħu kont tal-kwalitajiet personali
ta’ din il-persuna, il-kapaċità tiegħu/tagħha li j/trabbi, l-attitudni tal-minuri lejn din il-persuna
kif ukoll ix-xewqa tal-minuri.
Meta persuni jkunu applikaw fiċ-ċentru bil-kwistjoni dwar l-istabbiliment tal-kustodja
jew il-kura ta’ wild, li jgħix fl-istituzzjoni, tali persuni għandhom jintbagħtu lis-Servizz
dwar Kwistjonijiet tat-Tfal u jiġu infurmati dwar il-ħtieġa li jiġu ppreżentati d-dokumenti,
iddefiniti mill-paragrafu 40 tal-Ordni jew għall-perjodu tal-liġi marzjali fl-Ukrajna (għallqraba biss) – mill-paragrafu 79 tal-Ordni.

Il-kundizzjoni meħtieġa għal persuni, li mhumiex qraba ta’ wild iżda li jixtiequ
jirreġistraw il-kustodja, li jieħdu ħsieb dan il-wild, hija t-taħriġ tagħhom dwar il-problemi
ta’ trobbija ta’ tfal imċaħħda mill-kustodja. Il-qraba ta’ minuri li jgħixu miegħu/magħha u li
beħsiebhom jeħduh(a) taħt kustodja (kura) ma jgħaddux minn taħriġ.
Karatteristiċi partikolari tal-kustodja u l-kura bħala forma ta’ tqegħid ta’ minuri:

it-tuturi u l-indokraturi jwettqu dmirijiethom mingħajr ħlas,
l-appoġġ soċjali mill-Istat jitħallas lil tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri li jitqiegħdu filkustodja jew fil-kura,
l-istabbiliment tal-kustodja jew tal-kura ma jissospendix il-pagamenti tal-pensjonijiet, ilmanteniment, il-kumpens għall-ħsara wara t-telfa ta’ indukratur, pagamenti soċjali oħra lil wild
skont il-liġi,
- it-tfal orfni u t-tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri li jkunu taħt kustodja jew il-kura
jżommu l-benefiċċji preskritti mil-liġi għal din il-kategorija ta’ tfal;
- it-tfal foster jistgħu jiġu adottati minn ċittadini oħra bil-kunsens ta’ tutur jew awtorità ta’
tutela.
FAMILJA FOSTER

Il-kwistjoni hija rregolata mill-Kodiċi tal-Familja tal-Ukrajna u r-Riżoluzzjoni tal-Kabinett talMinistri tal-Ukrajna tas-26.04.2002 Nru 565 “Dwar l-Approvazzjoni tal-Istatut tal-Familja
Foster”

Familja foster – familja jew persuna mhux miżżewġa, li volontarjament għal tariffa aċċettat ittrobbija u l-għajxien flimkien minn wieħed sa erba’ tfal orfni u tfal imċaħħda mill-kura talġenituri. Għall-perijodu tal-liġi marzjali fl-Ukrajna, tali familji jistgħu jakkomodaw tfal li jkunu
tħallew mingħajr kura tal-ġenituri mingħajr assistenza finanzjarja għall-manteniment tagħhom.

Il-ġenituri foster jistgħu jkunu persuni mingħajr diżabilità li huma miżżewġin, ħlief il-persuni
speċifikati fl-Artikolu 212 tal-Kodiċi tal-Familja tal-Ukrajna.
Meta jiġi deċiż it-tqegħid tat-tfal f’familja foster għandu jitqies dan li ġej:

• l-età tal-ġenituri u tat-tfal foster (sakemm iż-żewġ ġenituri foster jilħqu l-età tal-irtirar, it-tfal
foster kollha għandhom jilħqu l-età tat-tluq mill-familja foster). F’xi każijiet, bil-kunsens talpartijiet, il-familja foster tista’ tiffunzjona wara li l-ġenituri foster jilħqu l-età tal-irtirar, iżda
mhux aktar minn ħames snin.
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• id-dħul totali medju ta’ kull xahar tal-familja għas-sitt xhur preċedenti (ma jistax ikun inqas
mil-livell ta’ sussistenza stabbilit mil-liġi għall-gruppi soċjali u demografiċi rilevanti ta’
ċittadini).
• ir-riżultati tat-tagħlim (persuni li esprimew ix-xewqa li jsiru ġenituri foster għandhom
neċessarjament jgħaddu minn taħriġ organizzat minn ċentri reġjonali ta’ servizzi soċjali għallfamilji, it-tfal u ż-żgħażagħ bl-involviment ta’ speċjalisti fil-psikoloġija, il-pedagoġija, ilmediċina).
Stadji tal-ħolqien ta’ familja foster:

Il-ġenituri foster jgħaddu l-korsijiet preparatorji rilevanti (din hija kundizzjoni
obbligatorja, it-taħriġ qed isir mhux inqas minn darba kull sentejn),
Tħejjija ta’ rakkomandazzjonijiet miċ-ċentru tas-servizzi soċjali għall-familja, it-tfal u żżgħażagħ taħt ir-riżultati tat-taħriġ,
Tħejjija ta’ opinjoni mis-Servizz dwar Kwistjonijiet tat-Tfal fir-rigward tal-eżistenza ta’
kundizzjonijiet meħtieġa għall-ħolqien ta’ familja foster,
Deċiżjoni dwar il-ħolqien ta’ familja foster mill-amministrazzjoni Statali tad-distrett (jew
kumitat eżekuttiv tal-kunsill lokali) skont l-applikazzjoni u d-dokumenti pprovduti,
Konklużjoni ta’ ftehim dwar it-tqegħid ta’ tfal ma’ familja foster għat-trobbija u lgħajxien flimkien,
Tqegħid tat-tfal mal-familja foster.
Id-Deċiżjoni dwar il-ħolqien ta’ familja foster, it-tqegħid tat-tfal f’familja foster tingħata
mill-amministrazzjoni tal-Istat tal-kumitat distrettwali jew eżekuttiv tal-kunsill tal-belt.
Pekuljaritajiet ta’ familja foster:
•
Il-ġenituri foster jaqdu dmirijiethom fuq it-trobbija tat-tfal għal tariffa (għall-kuntrarju
tal-adozzjoni u l-istabbiliment tal-kustodja/kura): wieħed minnhom jirċievi kopertura
finanzjarja li tammonta għal 35 % ta’ appoġġ soċjali mill-Istat għal kull wild foster,
•
il-ġenituri foster jieħdu tfal foster biex ikollhom spazju ta’ għajxien li jkun konformi malkundizzjonijiet sanitarji u iġjeniċi u tal-għajxien (għall-kuntrarju tat-tqegħid ta’ minuri
f’orfanatrofju)
•
il-benefiċċju soċjali mill-Istat jitħallas lil tfal orfni u tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri li
jitqiegħdu ma’ familja foster,
•
l-orfni tfal u t-tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri li jkunu f’familja foster iżommu lbenefiċċji u l-garanziji tal-Istat preskritti mil-liġi għal tfal orfni u tfal imċaħħda mill-kura talġenituri, kif ukoll manteniment, benefiċċji u pagamenti soċjali oħra assenjati preċedentement,
•
it-tfal orfni u t-tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri jistgħu jiġu adottati minn ċittadini
oħra, iżda l-ġenituri foster għandhom id-dritt ta’ prijorità li jadottawhom.
ORFANATROFJU TAT-TIP TA’ FAMILJA

Il-kwistjoni hija rregolata mill-Kodiċi tal-Familja tal-Ukrajna u r-Riżoluzzjoni tal-Kabinett talMinistri tas-26.04.2002 Nru 564 “Dwar l-Approvazzjoni tal-Istatut ta’ Orfanatrofju tat-Tip ta’
Familja”
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Orfanatrofju tat-tip ta’ familja - familja distinta maħluqa fuq volontà ta’ konjuġi jew ta’
persuna mhux miżżewġa, li jieħdu għat-trobbija u l-għajxien flimkien mhux inqas minn ħames
tfal orfni u tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri. In-numru totali ta’ tfal f’orfanatrofju tat-tip ta’
familja ma jistax ikun aktar minn għaxra, inklużi tfal nattivi. Għall-perijodu tal-liġi marzjali flUkrajna, tali familji jistgħu jakkomodaw tfal li jkunu tħallew mingħajr kura tal-ġenituri
mingħajr assistenza finanzjarja għall-manteniment tagħhom.
Ġenituri-edukaturi - konjuġi jew persuni mhux miżżewġa, li jieħdu għat-trobbija u l-għajxien
flimkien mhux inqas minn ħames tfal orfni u tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri, u li jingħataw
l-istatus ta’ ġenituri-edukaturi b’deċiżjoni tal-awtoritajiet tat-tutela.

L-adulti u l-persuni mingħajr diżabilità jistgħu jkunu ġenituri-edukaturi, ħlief persuni
speċifikati fl-Artikolu 212 tal-Kodiċi tal-Familja tal-Ukrajna.

L-introjtu totali medju ta’ kull xahar tal-familja għal kull persuna għas-sitt xhur li jippreċedu xxahar tas-sottomissjoni ta’ applikazzjoni għall-ħolqien ta’ orfanatrofju tat-tip ta’ familja ma
jistax ikun inqas mil-livell ta’ sussistenza stabbilit mil-liġi għall-gruppi soċjali u demografiċi
rilevanti ta’ ċittadini.
Stadji tal-ħolqien ta’ orfanatrofju tat-tip ta’ familja:

Il-ġenituri-edukaturi jgħaddu l-korsijiet preparatorji rilevanti (din hija kundizzjoni
obbligatorja, it-taħriġ qed isir mhux inqas minn darba kull sentejn),
it-tħejjija ta’ rakkomandazzjonijiet miċ-ċentru rilevanti tas-servizzi soċjali għall-familja,
it-tfal u ż-żgħażagħ taħt ir-riżultati tat-taħriġ,
it-tħejjija ta’ opinjoni mis-Servizz dwar Kwistjonijiet tat-Tfal fir-rigward tal-eżistenza ta’
kundizzjonijiet meħtieġa għall-ħolqien ta’ orfanatrofju tat-tip ta’ familja,
id-deċiżjoni dwar il-ħolqien ta’ orfanatrofju tat-tip ta’ familja mill-amministrazzjoni
Statali tad-distrett (jew kumitat eżekuttiv tal-kunsill lokali) skont l-applikazzjoni u ddokumenti pprovduti,
il-konklużjoni ta’ ftehim dwar il-ħolqien ta’ orfanatrofju tat-tip ta’ familja bejn ġenituriedukaturi u l-awtorità li ddeċidiet li toħolqu,
it-tqegħid tat-tfal fit-tip ta’ orfanatrofju (dan għandu jitlesta matul 12-il xahar mid-data
tal-ħolqien, it-tfal li jkollhom rabtiet familjari għandhom jitqiegħdu l-ewwel, ħlief meta ma
jkunux jistgħu jinġabru flimkien minħabba l-indikazzjonijiet mediċi).

Meta tittieħed deċiżjoni dwar it-tqegħid tat-tfal, għandha titqies l-età tal-ġenituriedukaturi u tat-tfal (saż-żmien meta ż-żewġ ġenituri-edukaturi jilħqu l-età tal-irtirar, it-tfal
foster kollha għandhom jilħqu l-età li fiha jitilqu mill-orfanatrofju tat-tip ta’ familja). F’xi
każijiet, bil-kunsens tal-partijiet, l-orfanatrofju tat-tip ta’ familja jista’ jiffunzjona wara li lġenituri-edukaturi jilħqu l-età tal-irtirar, iżda mhux aktar minn ħames snin.
Pekuljaritajiet ta’ orfanatrofju tat-tip ta’ familja:

•
il-ġenituri-edukaturi jieħdu t-tfal għat-trobbija u l-għajxien flimkien għal tariffa (jirċievu
kopertura finanzjarja li tammonta għal 35 % ta’ appoġġ soċjali mill-Istat għal kull wild foster
(imqassma f’partijiet ugwali skont il-kunsens tagħhom),
•
il-ġenituri-edukaturi jirċievu dar jew appartamenti separati skont in-normi preskritti
mil-liġi,
•
benefiċċju soċjali mill-Istat jitħallas lil kull wild foster,
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•
It-tfal foster iżommu l-benefiċċji u l-garanziji tal-Istat preskritti mil-liġi għal tfal orfni u
tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri, kif ukoll manteniment, benefiċċji u pagamenti soċjali oħra
assenjati preċedentement,
•
it-tfal orfni u t-tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri jistgħu jiġu adottati minn ċittadini
oħra, iżda d-dritt ta’ prijorità għall-adozzjoni tagħhom jingħata lill-ġenituri-edukaturi ta’
orfanatrofju tat-tip ta’ familja.

F’konformità mal-Artikolu 31 tal-Liġi tal-Ukrajna “Dwar l-Iżgurar ta’ Kundizzjonijiet
Organizzazzjonali-Legali għall-Protezzjoni Soċjali ta’ Orfni u Tfal Imċaħħda mill-Kura talĠenituri”, l-edukaturi tal-ġenituri huma persuni li jissostitwixxu l-ġenituri, ir-rappreżentanti
legali tat-tfal foster tagħhom u għandhom jipproteġu d-drittijiet u l-interessi tagħhom
quddiem l-Awtoritajiet Statali ta’ Infurzar, inkluża l-ġudikatura, bħala tuturi jew indokraturi
mingħajr setgħat speċjali. Huma ma jistgħux jużaw id-drittijiet mogħtija lilhom kontra linteressi tat-tfal.

L-akkwist tal-istatus ta’ ġenituri-edukaturi ta’ orfanatrofji tat-tip ta’ familja ma jistax
jirrestrinġi d-drittijiet ċivili ta’ dawn il-persuni.
Il-ġenituri-edukaturi għandhom id-dritt li:
-

-

jipproteġu t-tfal, l-interessi tagħhom bħala tuturi jew indokraturi mingħajr setgħat
speċjali;
iressqu rikors quddiem qorti b’talba dwar iċ-ċaħda tad-drittijiet tal-ġenituri ta’ minuri
foster;
iressqu rikors quddiem qorti b’talba biex tikkanċella l-adozzjoni jew tiddikjaraha
invalida fir-rigward ta’ tfal li għexu magħhom u li ġew trasferiti għall-adozzjoni;
jadottaw tfal, li jkunu taħt it-trobbija u l-manteniment fil-familji tagħhom;
jipparteċipaw waqt il-kunsiderazzjoni mill-Awtorità tat-Tutela tal-kwistjoni rigward ilġestjoni tal-proprjetà tal-minuri;
jitolbu r-ritorn ta’ minuri minn kwalunkwe persuna li żżommhom mhux abbażi tal-liġi
jew deċiżjoni tal-qorti;
jitolbu lill-Awtoritajiet tat-Tutela jipprovdulhom informazzjoni sħiħa dwar it-tfal u lġenituri tagħhom, l-istat tas-saħħa tagħhom, il-livell u l-partikolaritajiet tal-iżvilupp
tat-tfal;
jiddeterminaw b’mod indipendenti l-metodi tat-trobbija tat-tfal filwaqt li jqisu lopinjoni tat-tfal u r-rakkomandazzjonijiet tal-Awtoritajiet tat-Tutela.

Il-ġenituri-edukaturi huma obbligati li:

jipproteġu d-drittijiet u l-interessi tat-tfal, biex ikunu r-rappreżentanti tagħhom
f’istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet;
joħolqu kundizzjonijiet xierqa għall-iżvilupp armonjuż komprensiv tat-tfal;
jieħdu ħsieb is-saħħa, l-iżvilupp fiżiku, mentali u morali, l-edukazzjoni tat-tfal, iħejjuhom
għax-xogħol;
jiżguraw li l-eżamijiet mediċi tat-tfal isiru darbtejn fis-sena minn tobba speċjalisti u
jsegwu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom;
jiżguraw l-akkwist tal-edukazzjoni mit-tfal, jimmonitorjaw l-edukazzjoni u l-iżvilupp tattfal fl-istituzzjonijiet edukattivi, iżommu relazzjonijiet mal-għalliema u l-edukaturi;
ikunu involuti fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet tat-tfal, inkluż biex jinvolvuhom f’impjieg
f’istituzzjonijiet edukattivi barra mill-istituzzjonijiet edukattivi;
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-

-

li ma jipprekludux il-komunikazzjoni ta’ minuri mal-ġenituri nattivi tiegħu/tagħha u li
jirritornaw lill-minuri f’każ ta’ restawr tad-drittijiet tal-ġenituri, ħelsien mill-ħabs u
f’każijiet oħra, jekk dan ma jmurx kontra l-interessi tat-tfal u ma jkunx ipprojbit minn
deċiżjoni tal-qorti;
jikkooperaw mal-amministrazzjonijiet lokali tal-Istat, l-awtoritajiet lokali tal-awtonomija
u l-ħaddiema soċjali, biex jinvolvu speċjalisti fis-soluzzjoni ta’ kwistjonijiet problematiċi;
jinformaw lill-Awtoritajiet tat-Tutela rilevanti f’każ ta’ kundizzjonijiet sfavorevoli għallmanteniment, it-trobbija u l-edukazzjoni tat-tfal f’orfanatrofju tat-tip ta’ familja.
PATROĊINJU FUQ IT-TFAL

L-għan tal-patroċinju huwa li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal li, minħabba ċċirkostanzi diffiċli tal-ħajja, temporanjament ma jkunux jistgħu jgħixu malġenituri/rappreżentanti legali tagħhom, jipprovduhom u lill-familja tagħhom b’servizzi mmirati
lejn l-integrazzjoni mill-ġdid tat-tfal fil-familja jew jagħtu lit-tfal l-istatus rilevanti li huwa
meħtieġ għal deċiżjonijiet ulterjuri, b’kont meħud tal-aħjar interessi tat-tfal relatati mal-iżgurar
tad-dritt tagħhom għat-trobbija f’familja jew f’kondizzjonijiet kemm jista’ jkun qrib familja.

Jiġifieri, il-patroċinju huwa forma temporanja ta’ tqegħid ta’ minuri li fil-biċċa l-kbira tiegħu
għadu ma ngħatax l-istatus ta’ orfni jew wild imċaħħad mill-kustodja.

Il-kwistjoni tal-ħolqien u l-operat tal-familja tal-patroċinju hija rregolata mill-Kodiċi tal-Familja
tal-Ukrajna u l-Ordni tal-ħolqien u l-attività tal-familja patroċinja, it-tqegħid, is-soġġorn filfamilja patroċinju, approvata mir-Riżoluzzjoni tal-Kabinett tal-Ministri tal-Ukrajna tal-20 ta’
Awwissu 2021, 893, “Xi Kwistjonijiet ta’ Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal u l-Provvista tasServizzi tal-Patroċinju fuq it-Tfal”.
Il-familja tal-patroċinju hija familja li fiha, bil-kunsens tal-membri kollha tagħha, adult, li jkun
għamel kors ta’ taħriġ speċjali, iwettaq id-dmirijiet ta’ ġenitur-patrun fuq bażi professjonali.

Il-ġenitur-patrun huwa persuna li, bil-parteċipazzjoni tal-membri tal-familja, jipprovdi servizzi
ta’ kura, trobbija u riabilitazzjoni għal wild fil-familja tiegħu/tagħha.
Il-ġenituri-patruni mhumiex ir-rappreżentanti legali tat-tfal.

DAR TA’ GRUPP ŻGĦIR
Il-kwistjoni dwar il-ħolqien ta’ grupp żgħir irregolat bir-Riżoluzzjoni Nru 926 tal-Kabinett talMinistri tal-Ukrajna tal-31.10.2018 “Dwar l-Approvazzjoni tar-Regolamenti Mudell dwar dar ta’
grupp żgħir”.

Dar ta’ grupp żgħir hija istituzzjoni ta’ protezzjoni soċjali mfassla għal għajxien fit-tul
(inpatient) ta’ orfni, tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri, inklużi tfal b’diżabilità,
f’kundizzjonijiet magħluqa għal familja, is-soċjalizzazzjoni u t-tħejjija għal ħajja indipendenti, li
tassisti r-ritorn tat-tfal fil-familja bijoloġika jew it-tqegħid fil-forom familjari ta’ trobbija.

Dawn id-djar jipprovdu servizzi skont il-ħtiġijiet tal-komunità territorjali u jissostitwixxu
istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet b’funzjonijiet simili, li se jaċċelleraw ir-riforma tal-iskejjel
boarding stabbiliti fi żminijiet Sovjetiċi, u jiżguraw l-aċċessibbiltà massima tat-tfal għas-servizzi
tal-komunità.

Mhux aktar minn għaxar (10) tifel u tifla f’saħħithom fl-istess ħin, jew tmint itfal b’attivitajiet ta’
ħajja limitata, inklużi dawk b’diżabilità, jistgħu jgħixu fi grupp żgħir.
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It-tfal orfni, it-tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri b’attivitajiet ta’ ħajja limitata, inklużi dawk
b’diżabilità, huma rreġistrati primarjament f’dar ta’ grupp żgħira, ħlief dawk li jeħtieġu kura
palljativa.
F’każ ta’ assenza ta’ tfal bħal dawn, orfni oħra, tfal imċaħħda mill-kura tal-ġenituri, ta’ età minn
għaxar snin sa tmintax-il sena jistgħu jitqiegħdu f’dar ta’ grupp żgħira.

Sabiex jinżammu r-relazzjonijiet familjari, tfal minn tliet snin sa disa’ snin jistgħu jiġu
akkomodati f’dar ta’ grupp żgħira b’aħwa akbar, kif ukoll tfal li jitħallew mingħajr kustodja, li
ħuthom ikunu fi grupp żgħir.

Wieħed mill-kompiti ta’ dar ta’ grupp żgħira huwa li tiżgura l-edukazzjoni tat-tfal fl-eqreb
istituzzjoni edukattiva preprimarja, sekondarja ġenerali fil-post ta’ residenza tat-tfal, inkluż liżgurar tad-dritt tat-tfal bi bżonnijiet edukattivi speċjali għal edukazzjoni inklużiva u servizzi
edukattivi skont il-programm ta’ żvilupp individwali.

Il-ħolqien ta’ gruppi żgħar għandu jsaħħaħ ir-rwol u r-responsabbiltà tal-awtoritajiet lokali talpoter eżekuttiv u tal-awtoritajiet lokali tal-awtonomija għas-sitwazzjoni tat-tfal u tal-familji bittfal.
Il-manteniment mill-Istat tat-tfal fi djar ta’ gruppi żgħar jikkonsisti f’livell ta’ 2,5 ta’ sussistenza
għal tfal ta’ età xierqa, għal tfal b’diżabilità - f’livell ta’ 3,5 ta’ sussistenza għal tfal ta’ età xierqa.
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