
KARTA TAL-IDENTITÀ 
TAĊ-ĊITTADIN

ĊITTADIN NAGĦMLUHA 
FLIMKIEN

L-im
patt

 tiegħek
Għandek im

patt fuq l-am
bjent urban billi tnaqqas 

l-iskart perm
ezz ta’ pratti

ki ta’ produzzjoni u 
ta’ konsum

 alternatti
vi u fuq gruppi soċjali billi 

żżid il-ħiliet, il-koeżjoni kom
unitarja u s-sens ta’ 

appartenenza.

L-isfidi tiegħek 
Jista’ jkollok bżonn ħiliet tal-bini kif ukoll pariri 
għall-koordinazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli 
tal-m

udell tan-negozju. Tfittex appoġġ finanzjarju 
u infrastrutturali m

inn istituzzjonijiet billi turi 
evidenza li tista’ titkejjel tal-im

patt tiegħek.

X’tagħm
el

Inti taħdem
 fi gruppi inform

ali jew
 

organizzazzjonijiet m
ingħajr qligħ biex tim

plim
enta 

pratti
ki alternatti

vi, taqsam
 inform

azzjoni, riżorsi u 
ħiliet u żżid l-għarfien.

M
in inti

Inti tħobb tikkollabora fi proġetti
 fit-tul fi grupp li 

jaqsam
 il-valuri tiegħek dw

ar pratti
ki ta’ produzzjoni 

u konsum
 alternatti

vi għal ċirku m
agħluq fis-sistem

i 
tal-bini u tal-ikel u bejn is-sistem

i.

KARTA TAL-IDENTITÀ 
TAĊ-ĊITTADIN

L-im
patt

 tiegħek
Għandek im

patt fuq l-am
bjent urban billi 

tinfluw
enza l-ippjanar tal-belt u fuq gruppi soċjali 

billi tipprom
w

ovi gruppi b’interess fi kw
istjonijiet 

kom
unali u żżid it-tagħrif u l-għarfien tagħhom

.

L-isfidi tiegħek 
Jista’ jkollok bżonn tippjana s-sostenibbiltà 
finanzjarja tal-proġetti

 jekk jitw
ettqu regolarm

ent 
u għajnuna m

inn faċilitaturi għan-netw
erking. 

Tinvolvi ruħek m
al-istituzzjonijiet lokali għall-appoġġ 

fl-im
plim

entazzjoni tal-proġetti
.

X’tagħm
el

Tinvolvi ruħek b’m
od kollaboratti

v fi proġetti
 

tem
poranji ko-m

aħluqa u ko-prodotti
 prom

ossi m
inn 

faċilitaturi biex tw
ieġeb għal kw

istjonijiet kom
unali, 

iżżid l-għarfien u tipprom
w

ovi m
odi alternatti

vi ta’ 
użu tar-riżorsi.

M
in inti

Tħobb tikkollabora fi grupp iffurm
at għal perjodu 

qasir ibbażat fuq valuri u tħassib kondiviżi dw
ar 

kw
istjonijiet am

bjentali u soċjali (bħall-użu tal-art 
pubblika)  u nuqqasijiet governatti

vi fl-am
bjent m

ibni.

ĊITTADIN 
STRATEĠIKU
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L-im
patt

 tiegħek
Għandek im

patt fuq l-am
bjent urban perm

ezz tat-
tnaqqis tal-iskart u l-konsum

 tar-riżorsi; fuq gruppi 
soċjali perm

ezz tal-involvim
ent tal-kom

unità 
lokali; fuq il-finanzi personali tiegħek billi tiffranka 
l-flus u l-ispazju.

L-isfidi tiegħek 
Bħala fornitur tas-servizz, jista’ jkollok bżonn 
tibni ħiliet għall-im

plim
entazzjoni u t-tm

exxija ta’ 
servizz. Tfittex appoġġ finanzjarju biex tiżviluppah. 
Bħala fornitur ta’ servizz, jista’ jkollok bżonn tibni 
kredibilità u fiduċja.

X’tagħm
el

Tim
penja ruħek b’m

od kollaboratti
v biex tissodisfa 

l-bżonnijiet kom
unitarji billi taqsam

 riżorsi bħal 
oġġetti

 u inform
azzjoni perm

ezz ta’ faċilitajiet 
(servizzi u pjattaform

i/netw
erks virtw

ali) fis-sistem
i 

tal-prodott, tal-bini u tal-m
obilità.

Tħobb tissostitw
ixxi l-m

udelli attw
ali tal-konsum

 
billi taqsam

 u tiskam
bja pratti

ki fi gruppi biex 
tim

m
assim

izza l-użu tar-riżorsi.

ĊITTADIN TAL-QSIM

M
in inti
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L-im
patt

 tiegħek
Għandek im

patt: fuq l-am
bjent urban billi 

tnaqqas il-konsum
 m

aterjali; fuq il-gruppi soċjali 
perm

ezz tal-im
penn ċiviku, il-bini tal-ħiliet u 

l-inklużjoni soċjali; fuq l-ekonom
ija lokali perm

ezz 
tal-iffrankar tal-flus u l-ħolqien tal-im

pjiegi.

L-isfidi tiegħek 
Bħala fornitur ta’ servizz, jista’ jkollok bżonn 
tiddiversifika s-servizz biex tiżviluppa m

udell ta’ 
negozju sostenibbli filw

aqt li tkun sostnut m
inn 

appoġġ estern. Ibni sħubijiet stabbli lokalm
ent u 

taqsam
 l-esperjenza globalm

ent.

X’tagħm
el

Tim
penja ruħek biex tissostitw

ixxi l-im
ġiba attw

ali 
tal-produzzjoni u l-konsum

 fis-sistem
a tal-prodott 

bi pratti
ki ta’ ekodisinn, aw

toproduzzjoni u tisw
ija 

bl-appoġġ ta’ faċilitajiet u netw
erks ta’ skam

bju 
ta’ għarfien.

M
in inti

Tħobb tipproduċi inti stess u testendi l-ħajja 
tal-oġġetti

 billi taċċessa faċilitajiet li jipprovdu 
spazju, tagħm

ir u appoġġ u billi ttejjeb il-kom
petenzi 

tiegħek perm
ezz ta’ netw

erking u trasferim
ent 

tal-għarfien.

ĊITTADIN TA’ XOGĦOL 
AWTONOMU
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L-isfidi tiegħek 

L-im
patt

 tiegħek
Għandek im

patt fuq l-am
bjent billi tipprovdi 

għarfien u evidenza dw
ar kw

istjonijiet am
bjentali 

u soċjali u fuq gruppi soċjali perm
ezz ta’ 

im
penn ċiviku, bini ta’ interess u għarfien lejn 

is-sostenibbiltà.

Jista’ jkollok bżonn tiddiversifika l-parteċipazzjoni, 
tħares lejn l-aspetti

 kem
m

 soċjali kif ukoll tekniċi 
tas-sostenibbiltà u tim

m
aniġġja t-tensjonijiet 

m
ax-xjenza akkadem

ika tradizzjonali.

X’tagħm
el

Tidħol f’inizjatti
vi bħal proġetti

 ta’ xjenza taċ-ċittadini 
u ħw

ienet tax-xjenza prom
ossi u/jew

 im
m

exxija 
m

inn ċittadini bl-appoġġ ta’ istituzzjonijiet li fihom
 

il-parteċipanti jikkontribw
ixxu għall-produzzjoni tal-

għarfien perm
ezz tal-ġbir u l-kondiviżjoni tad-dejta.

M
in inti

Tħobb tiġbor u taqsam
 dejta għall-bini tal-għarfien 

biex ittejjeb il-fehim
 tal-kw

istjonijiet am
bjentali u 

tas-soċjetà f’suġġetti
 ta’ interess tiegħek, biex iżżid 

l-għarfien u biex tħeġġeġ bidliet fis-sostenibbiltà.

ĊITTADIN SENSOR

KARTA TAL-IDENTITÀ 
TAĊ-ĊITTADIN

L-im
patt

 tiegħek
Għandek im

patt: fuq l-am
bjent urban billi ttejjeb 

l-użu tar-riżorsi u tnaqqas l-iskart; fuq il-gruppi 
soċjali billi tipprom

w
ovi l-ħiliet, il-koeżjoni soċjali 

u l-aw
tonom

ija; fuq l-ekonom
ija lokali bil-ħolqien 

tax-xogħol.

L-isfidi tiegħek 
Jista’ jkollok bżonn tistabbilixxi sħubijiet u 
netw

erks stabbli tal-katina tal-provvista biex tibni 
m

udelli ta’ negozju sostenibbli. Tinvesti fil-bini ta’ 
ħiliet u skam

bju ta’ għarfien, u fittex aċċess għal 
infrastrutturi u appoġġ finanzjarju. 

X’tagħm
el

Tidħol fil-prom
ozzjoni ta’ m

udelli alternatti
vi billi 

tipproduċi jew
 tikkonsm

a ikel u prodotti
 kif ukoll 

tipprovdi jew
 tissottoskrivi servizzi li jnaqqsu 

l-użu tar-riżorsi u jevitaw
 il-ħela fil-produzzjoni u 

l-konsum
.

M
in inti

Tħobb stili ta’ ħajja sostenibbli u tim
m

ira li 
tipprom

w
ovi bidliet fil-pratti

ki stabbiliti ta’ 
produzzjoni u konsum

 prom
ossi m

inn negozji u 
organizzazzjonijiet lokali għall-prodotti

 u l-ikel.

ĊITTADIN 
ŻERO-SKART

KARTA TAL-IDENTITÀ 
TAĊ-ĊITTADIN

L-im
patt

 tiegħek
Għandek im

patt fuq l-am
bjent urban bit-tnaqqis tal-

ġenerazzjoni tal-iskart u d-dom
anda għall-m

aterja 
prim

a u fuq il-finanzi personali perm
ezz ta’ tfaddil u 

profitti
 perm

ezz tal-kiri jew
 tw

ellija.

L-isfidi tiegħek 
Bħala sellief, jista’ jkollok bżonn tibni l-kredibilità 
u tadotta assigurazzjoni ta’ protezzjoni. Bħala 
fornitur ta’ servizz, jista’ jkollok bżonn aċċess għal 
infrastrutturi u appoġġ, ħiliet ta’ bini u m

udell ta’ 
negozju sostenibbli.

X’tagħm
el

Tidħol fil-prom
ozzjoni ta’ pratti

ki ta’ konsum
 

orjentati lejn l-utilità li jipperm
ettulek tissodisfa 

l-bżonnijiet tiegħek għal prodotti
, spazji u 

trasportazzjonijiet m
ingħajr m

a tkun il-proprjetarju 
tagħhom

 perm
ezz ta’ servizzi ta’ kiri u tw

ellija.

M
in inti

Tħobb tikri prodotti
, spazji u trasportazzjonijiet biex 

tevita s-sjieda żejda u żżid il-valur tal-utilità filw
aqt 

li tiffaċċja ż-żieda fl-ispejjeż tal-ħajja.

ĊITTADIN ORJENTAT 
LEJN L-UTILITÀ
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