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(I) Proposti għall-Sport Professjonali
A. Nippromwovu kultura ibbażata fuq miri speċifiċi għall-isport professjonali
1. Titwaqqaf pjattaforma nazzjonali b’qafas legali bl-għan li tieħu l-isport Malti f’livellogħla, b’kompożizzjoni li fil-maġġornaza tagħha ma tkunx maħtura mill-politiku, iżdamill-assoċjazzjonijiet u esperti sportivi.

B. Nippromwovu atleti professjonali bħala mudell għas-soċjetà
2. Tissaħħaħ u tkun żviluppata aktar is-sistema attwali ta’ identifikazzjoni ta’ atleti lidiġa’ kisbu suċċess jew qed jippromettu fid-dixxiplina sportiva tagħhom sabiexjipprattikaw fuq bażi professjonali full-time bis-sostenn finanzjarju meħtieġ, sabiexjilħqu miri stabiliti skond pjan fuq mhedda ta’ 5 snin. Kull meta dawn l-atletijipparteċipaw f’logħob internazzjonali, għandhom ikunu akkumpanjati minn timmulti-dixxiplinarju, fosthom conditioning coaches, staff mediku, physio, psikoloġi,etc.

C. Nippromwovu l-assoċjazzjonijiet sportivi u nsostnuhom fil-ħidma tagħhom
3. Inżidu l-allokazjoni finanzjarja lill-assoċjazzjonijiet u federazzjonijiet sportivi unallokaw uffiċjal għall-amministrazzjoni ta’ kull entità sabiex jassisti fil-qadi tal-amministrazzjoni. Dan jista’ jkun sew “on secondment” mill-Gvern ċentrali, kif ukollskont iċ-ċirkostanza jkun imħallas mill-Gvern, liema għażla ssir wara sejħa pubblika.

D. Ninvestu f’faċilitajiet sportivi u ntejbu dawk eżistenti
4. Investiment fl-isport b’faċiltajiet sportivi lill-għaqdiet/assoċjazzjonijiet nazzjonali ligħad m’għandhomx faċilitajiet ta’ taħriġ, fosthom għad-dixxiplini tal-Bocce Raffa uTenpin Bowling.
5. F’kollaborazjoni sħiħa mal-Malta Motorsport Federation u strettament fil-qafas tal-policies ambjentali u tal-ippjanar, nkomplu nsostnu l-hidma sabiex niżviluppawtrakkagħall-karozzi u muturi u road testing facility, li tkun tista’ tintuża għal dixxiplinisportivi oħra, u nwasslu biex dan il-proġett, li fuqu diġà sar ħafna xogħol, iseħħ.
6. Naraw li r-rugby jiżviluppa b’mod immedjat l-faċilità li ngħata u li fiha jkun jista’jintlab l-logħob tar-rugby fi ground iddedikat.
7. Ninvestu fi żvilupp fil-korsa taż-żwiemel tal-Marsa u ngħolluha għal livellinternazzjonali.
8. Flimkien mal-Assoċjazzjoni Nazzjonali jsir investiment f’faċilitajiet moderni għall-futsal sabiex niżviluppaw aktar dan l-isport u nipprovdu opportunitajiet biex inħajruskwadri internazzjonali u attivitajiet tal-futsal lejn pajjiżna.
9. Niżviluppaw infrastruttura sportiva permanenti li tkun parti mill-wirt fit-tul tal-viżjonitagħna f’dan is-settur. Il-faċilitajiet jiġu żviluppati f’erba’ villaġġi sportivi, u s-siti
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proposti huma l-Università ta’ Malta, il-Marsa, Ta’ Qali u Għawdex f’żoni fejn qediħaddnu strutturi tal-isport. Kull villaġġ sportiv iġib flimkien diversi attivitajiet sportivirelatati, li jaqsmu r-riżorsi kull fejn hu possibli, mingħajr ma jnaqqsu mill-kwalità ta’kull facilità.
E. Nirrikonċiljaw it-taħriġ fl-ogħla livell sportiv b’edukazzjoni ta’ kwalità, litipprepara lill-atleta għat-tranżizzjoni eventwali mill-isport għad-dinja tax-xogħol
10. Nestendu l-Iskola Nazzjonali tal-iSport għall-livell post-sekondarju, sabiex dawk lijkunu għażlu l-isport bħala dual-career, jingħataw l-opportunità jkomplu jibnu fuq dakli jkunu kisbu. F’dan is-sens, nassessjaw il-progress ta’ dawk iż-żgħażagħ atleti ligradwaw mill-Iskola Nazzjonali tal-iSport sa mit-twaqqif tagħha sabiex naggornaw kifmeħtieġ.

F. Ninċentivaw arranġamenti flessibli sabiex nirrikonċiljaw it-taħriġ sportiv u r-rekwiżiti tal-edukazzjoni u/jew ix-xogħol għall-atleti nazzjonali
11. Nagħtu appoġġ lill-istudenti li huma attivi fl-elite sports, u fejn possibli nevitaw li l-eżamijiet, inkluż il-MATSEC, jaħbtu ma’ attivitajiet sportivi internazzjonali nkluż il-Logħob Olimpiku, Logħob tal-Commonwealth, Logħob tal-Mediterran, il-Logħob tal-Pajjizi ż-Żgħar u kampjonati internazzjonali li huma taħt il-ġuriżdizzjoni tal-KumitatOlimpiku Malti.

G. Nippromwovu l-integrità fl-isport
12. Inwaqqfu Sports Corruption Unit fi ħdan il-Korp tal-Pulizija sabiex ngħatu l-għoddalill-istituzzjonijiet jiggieldu l-korruzzjoni fl-isport u naraw li l-liġijiet attwali jkunuattwati.
13. Insaħħu l-ġlieda tagħna kontra l-korruzzjoni fl-isport billi nanalizzaw l-effett li l-liġital-korruzzjoni fl-isport kellha minn mindu ddaħħlet fis-seħħ fl-2018 u nżidu l-espertib’esperjenza fl-istituzzjonijiet sabiex dawn ikunu mgħammra bl-għodda li jwettqudmirijiethom.
14. Nosservaw politika stretta kontra l-abbuż tas-sustanzi fl-isport b’kampanja fit-tul ta’edukazzjoni u b’regolamenti stretti. L-Aġenzija Nazzjonali kontra d-Doping fl-isport tingħata kemm finanzjament biex tkabbar l-iżvilupp tagħha, kif wkoll biexikollha finanzjament fit-twettieq ta’ programmi edukattivi għall-prevenzjoni tal-użuta’ sustanzi projbiti.

H. Nippromwovu u nagħtu l-għajnuna lill-persuni b’diżabbiltà jipparteċipaw fl-isport
15. Nassistu lill-Kumitat Paralimpiku Malti li dan l-aħħar reġa’ stabilixxi ruħu b’uffiċċiniġodda u ħaddiema assenjati sabiex nagħtu opportunità indaqs lill-atleti b’diżabilità
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sabiex ikun jista’ jkollhom programmi ta’ taħriġ u għajnuna għall-parteċipazzjonif’kompetizzjonijiet barra pajjiżna kif ukoll kull għajnuna teknika.
16. Nagħtu l-appoġġ lill-atleti b’diżabilità fiżika u naċċertaw li l-isport paralimpiku ikunparti integrali mill-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar fl-2023.
17. Noffru taħriġ speċjalizzat lill-coaches sabiex ikunu mħarrġa speċifikament fit-taħriġ ta’atleti b’diżabilità.
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(II) Proposti għat-Tisħiħ tal-Kultura Sportiva fost il-Maltin
I. Nippromwovu l-isport u l-attività fiżika fis-sistema tal-edukazzjoni formali
18. Nagħmlu mill-iSport suggett primarju sabiex inżidu l-attività sportiva fost iż-żgħażagħu niġġieldu l-obeżità billi ndaħħlu 30 minuta kuljum bħala attività fiżika fis-sigħatuffiċjali tal-iskola.
19. Nadottaw strateġija koerenti fl-iskejjel sabiex ikunu segwiti gwidi komuni fit-taħriġ tal-eżerċizzju sportiv fl-iskejjel.
20. Ninċentivaw lit-tfal u l-ġenituri sabiex jillimitaw in-numru ta’ siegħat quddiem screen(it-televiżjoni, kompjuter jew mobile) għal mhux aktar minn sagħtejn kuljum.

J. Ninkoraġġixxu l-qsim (sharing) tar-riżorsi bejn l-għaqdiet sportivi u l-awtoritajietpubbliċi
21. Nilħqu ftehim mal-iskejjel, clubs u assoċjazzjonijiet sportivi sabiex nimmassimizzawl-użu tal-faċilitajiet sportivi eżistenti, speċjalment wara l-ħinijiet tal-iskejjel, fejn danmhux diġa’ provdut.
22. Sabiex intejbu s-saħħa pubblika, ser nagħtu spinta lis-settur sportiv biex nindirizzaw il-problemi tal-obeżità u d-dijabete, permezz ta’ miżuri li jinkludu t-trasformazzjoni użvilupp ta’ żoni pubblici u rikrejattivi ġodda u eżistenti.
23. Jitfassal programm mal-Kunsilli Lokali intiż biex ikattar l-għarfien tal-isport u l-parteċipazzjoni ta’ sport għal kulħadd lil hinn minn programmi oħra li qed isiru minnSport Malta. Dan il-programm ‘Sport fil-Komunita’ għandu jkun programm ta’parteċipazzjoni lil hinn mill-kompetizzjoni.
K. Nippromwovu l-isport bħala għodda sabiex nintegraw komunitajjiet żvantaġġjatiu niġġieldu kull forma ta’ diskriminazzjoni
24. Naghtu appoġġ finanzjarju lil organizzazzjonijiet u proġetti innovattivi li għandhom fil-qofol tagħhom tfal vulnerabbli sabiex dawn itejbu l-valuri etiċi u leadership skillspermezz ta’ attivitajiet sportivi edukattivi jingħataw appoġġ speċjali.

L. Nippromwovu spazji pubbliċi miftuħa bħala żoni għall-attività fiżika u sportrikreazzjonali
25. Tinbeda kampanja intensiva għas-sewwieqa tal-karozzi u ċ-ċiklisti, intejbu s-sinjali fit-toroq u nesploraw l-opportunità li ssir cycling highway f’Ta Qali sabiex nipprovdufaċilitajiet long distance sikuri għaċ-ċiklisti.
26. Issir walking / jogging / cycling track ta 2.5km f’Ta’ Qali u f’żewġ lokalitajiet oħra fit-Tramuntana u n-Nofsinhar ta’ Malta.
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27. Ninċentivaw spatial planning policies li jiżguraw li l-interessi tal-isport huma promossiu żviluppati b’mod ekwu.

M. Nassiguraw li x-xogħol imwettaq mill-voluntiera fl-isport ikun rikonoxxut
28. Nirrikonoxxu l-volontarjat fl-isport billi ninċentivaw ix-xogħol imwettaq bl-għoti ta’kreditu ta’ taxxa lill-voluntiera.

N. Nippromwovu lil Malta bħala destinazzjoni turistika sportiva
29. Ninċentivaw żieda fit-turiżmu sportiv f’Malta bl-intenzjoni li nattiraw konferenzi ukompetizzjonijiet ta’ livell mondjali bl-għoti ta’ bed night rebates adegwati fuq dawkdiga’ eżistenti.

O. Nippromwovu finanzjament privat fl-isport bħala eżempju ta’ corporate socialresponsibility, nassiguraw l-vijabbiltà u s-sostenibbiltà ta’ proġetti sportivi uoperazzjonijiet relatati, u nippromwovu investiment privat, inkluż public privatepartnerships, fi proġetti relatati mal-isport u faċilitajiet anċillari
30. Nestendu l-ligi sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw dixxiplini sportivi ohra, biex matibqax limitata għall-assoċjazzjonijiet tal-isport li attwalment qed igawdu: il-futbol ul-waterpolo.

P. Nassiguraw il-protezzjoni tal-minuri fl-isport
31. Nassessjaw l-attività sportiva għal dak li għandu x’jaqsam mal-protezzjoni tal-minurifl-isport billi neżaminaw l-konformità mal-linji gwida għall-protezzjoni tal-minuri fl-isport
32. Nimplimentaw kampanja edukattiva kontra l-vjolenza u r-razziżmu fl-isport.


