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X’ser niddiskutu illum?

• X’inhu l-ħarsien tat-tfal fil-futbol?

• Għalfejn huwa importanti għan-nurseries?

• Il-prevenzjoni hija aħjar mill-kura

• Mudell ta’ good practice



It-tfal għalfejn jilgħabu l-futbol?

Ir-riċerka turi li it-tfal jilgħabu l-

futbol biex:

• Jieħdu gost

• Jibqgħu b’saħħithom

• Jagħmlu ħbieb ġodda

• Isiru bħal Messi jew Ronaldo

Ir-rwol tagħna hu biex ngħinu lit-tfal 

jilħqu il-ħolm tagħhom



X’inhu l-ħarsien tat-tfal fil-futbol?



Inħarsu lit-tfal billi nieħdu miżuri biex innaqsu kemm 

jista jkun r-riskju ta’ ħsara lit-tfal, u fejn hemm riskju ta’ 

ħsara għall-benesseri tat-tfal, tittieħed ażżjoni 

neċessarja għall-aħjar interess tat-tfal



Għalfejn huwa 

importanti li 

nħarsu l-aħjar 

interess tat-tfal 

tan-nurseries?

• Biex ikunu f’ambjent pożittiv u 

sigur, u biex jieħdu gost

• Ikunu iktar kuntenti

• Jitgħallmu iktar u aħjar

• Obbligi legali u morali

• Ir-reputazzjoni tal-futbol

• Għas-serħan tal-moħħ

– Tal-coaches

– Tal-amministraturi

– Tal-voluntiera

– Tal-ġenituri

• Għax għalina it-tfal jiġu qabel 

ir-riżultat sportiv



Tipi ta’ abbuż fil-futbol

Sesswali

• Forma ta’ abbuż fejn it-

tfal jintużaw għall-

gratifikazzjoni sesswali.

Fiżiku

• Meta t-tfal ikunu 

msawta, jew maltrattati 

fiżikament



Tipi ta’ abbuż fil-futbol

Emozzjonali

• Għaġir li jista jkollu 

impatt negattiv fuq it-

tfal, e.g. twerżiq, 

nuqqas ta’ kontroll ...

Traskuraġni

• Meta adult jonqos 

b’mod konsistenti li 

jħares il-bżonnijiet fiżiċi 

jew emozzjonali tat-tfal



Tipi ta’ abbuż fil-futbol

Poor practice

• Meta l-imġieba ta’ 

adult b’responsabbilta 

ma jilħaqx il-livell 

mixtieq mill-club jew 

assoċazzjoni

Bullying

• Jista jsir bejn it-tfal jew 

minn adult 

b’responsabbilta. Dan 

huwa għaġir li jħalli 

effett negattiv fuq il-

vittma. Jista jkun fiżiku, 

online, jew tgħajjir fuq l-

abilita’ sportiva



Tipi ta’ abbuż fil-futbol

1. Sesswali

2. Fiżiku

3. Emozzjonali

4. Traskuraġni

5. Poor practice

6. Bullying



Eżempji ta’ każijiet li 

spiċċaw fil-media 

nazzjonali jew 

internazzjonali



Kane Hutchinson (25) 

uża r-rwol tiegħu ta’ football agent 

biex ikollu aċċess għas-subien 

għas-sodisfazzjon sesswali tiegħu



Jerry Sandusky

Coach tal-American football

Qiegħed il-ħabs għax 

abbuża numru ta’ tfal



Martyn Littel

Coach tal-U9s tal-futbol

Instab ħati ta’ abbuż sesswali 

fuq tfal bejn 4-10 snin



Claire Lyte

Coach tat-tennis

Kellha relazzjoni ma tifla ta’ 13 il-sena u 

spiċċat b’sentenza ħabs



Anthony Chattell

UEFA B coach tal-futbol

Il-vittmi tiegħu kienu 

tfajliet bejn 13 u 15 il-

sena



Eżempji ta’ każijiet li 

spiċċaw fil-media 

hemm ħafna u f’diversi 

pajjiżi



M’hemmx għalfejn 

immorru ‘l bogħod 

minn xtutna



Il-prevenzjoni 

aħjar mill-kura:

L-istrateġija 

biex il-futbol 

jibqa sport 

sigur u 

divertenti

1. Nimpjegaw l-aħjar nies

2. Intejbu t-taħriġ u l-edukazzjoni

3. Nieħdu azzjonji meta l-affarijiet 

ma jmorrux tajjeb 



• Safeguarding Policy

• Regulations

• Policy għall-clubs

• Club welfare officers

• Taħriġ għall-amministraturi 

• Taħriġ għall-coaches

• Miżuri li jħallu effett 

pożittiv fuq it-tfal

X’nistgħu 

nagħmlu?



Il-Filosofija tal-klabb





“Every dream begins with the dreamer. 

Always remember, you have within you the 

strength, the patience and the passion to 

reach for the stars to change the world”

Harriet Tubman
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