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PANIMULA

Pangkalahatang-ideya ng Bagyong 
Rai

Mahigit 100 araw na ang nakalipas mula nang masira ng 
Bagyong Rai ang 2.1 milyong bahay at lubhang naapektuhan 
ang 11.9 milyong tao. 21,000 katao ang nananatiling di 
pa nakabalik sa kanilang mga tirahan mula sa Region IV 
(MIMAROPA), Region VI (Western Visayas), Region VII (Central 
Visayas), Region VIII (Eastern Visayas), Region X (Northern 
Mindanao) at Rehiyon XIII (Caraga). May 14,200 indibidwal 

naglalayong suportahan ang epektibong paghahatid ng tulong. 
Kinukuha ng Tingog sa Komunidad ang mga pangunahing 
datos at impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng mga 
konsultasyon sa komunidad, kabilang ang mga focus group 
discussion (FGD), Key Informant Interview (KII) at iba pang 
mga pagtatasa na sama-samang isinagawa ng Gobyerno at 
mga humanitarian responders.
Ang edisyong ito ng Tingog sa Komunidad ay naglalahad 
ng mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong 
komunidad makaraan ang tatlong buwan ng bagyo. 
Sinasalamin nito ang mga pananaw ng komunidad tungkol sa 
tulong na kanilang natanggap gayundin ang mga sama-samang 
pagsisikap ng CoP upang mapabuti ang pagtugon batay sa 
mga boses ng komunidad.

Isang pagbati para sa ikalawang edisyon ng Tingog sa 
Komunidad (Boses ng Komunidad)! Ito ay isang inter-agency 
community feedback platform na nagbabahagi ng mga 
pananaw at nakolektang insight mula sa mga apektadong 
komunidad ng Bagyong Rai, na lokal na kilala bilang Odette.
Noong Pebrero, ang Community of Practice on Community 
Engagement ng Philippines Humanitarian Country Team (HCT) 
ay naglunsad ng Tingog sa Komunidad na sinusuportahan 
ng mga miyembro nito mula sa iba’t ibang internasyonal na 
organisasyon, Non-Government Organisations (NGOs) at 
pribadong sektor na kasalukuyang tumutugon sa Bagyong 
Rai. Pinapadali ng Tingog sa Komunidad ang mga diyalogo 
sa pagitan ng mga taong napektuhan ng kalamidad at 
ng Gobyerno, gayundin ng mga humanitarian partners na 
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pa rin ang nasa 290 evacuation centers (EC) at 6,800 na 
indibidwal ang sa labas ng mga evacuation center na nakikitira 
sa mga kamag-anak o kaibigan.
Ang Bagyong Rai ay tumama sa Pilipinas bago ang Pasko, sa 
panahong nagsisimulang paluwagin ang mga paghihigpit sa 
COVID-19 at kapag ang mga pamilyang naghahanda tayong 
muling magsama-sama pagkatapos ng halos dalawang taong 
pag-lock. Gumawa ito ng siyam na landfalls mula 16-17 
Disyembre sa pitong probinsya at limang rehiyon.
Inilunsad ng humanitarian community ang Humanitarian Needs 
and Priorities (HNP), isang strategic response plan, noong 24 
Disyembre 2021, isang linggo pagkatapos ng bagyo. Na-update 
ito noong unang bahagi ng 2022, at muling inilunsad noong 
2 Pebrero 2022, na ginawang prayoridad ang mga rehiyon ng 
VII, VIII at Caraga. Mula noon, ang Pamahalaan at lipunang 
sibil ay nagtutulungan upang tugunan ang mga agarang 
pangangailangan ng mga apektadong tao, sa pamamagitan ng 
mga interbensyon na nagliligtas ng buhay at pang-proteksyon.
Noong ika-21 ng Pebrero 2022, nag-isyu ang National 
Disaster Risk Reduction Management Council (NDRRMC) 
ng Memorandum 28 s. 2022 para sa pag-deactivate ng mga 
response cluster para sa Bagyong Rai. Nagsilbi itong hudyat 
na patungo na ng early recovery ang mga pangunahing 
gawain ng Pamahalaan sa mga apektadong rehiyon. Inilabas 
ang memorandum dahil sa pagbaba ng bilang ng mga 
internally-displaced people (IDP), pagsasara ng karamihan 
sa mga evacuation center at pagbaba ng mga kahilingan 
para sa tulong mula sa Regional Disaster Risk Reduction 
Management Councils (RDRRMCs). Sa panahon ng transisyong 
ito, patuloy ang pagtugon ng mga humanitarian agencies 
sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad 
sa mga prayoridad na lugar ng HNP at sa iba pang lugar na 
naapektuhan ng bagyo.
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Ang Gobyerno at mga humanitarian partners ay nagsagawa 
ng mga KII at serye ng 21 FGD sa mga apektadong tao 
sa Siargao at Dinagat Island (Caraga region), Probinsya 
ng Negros Occidental (Region VI), Probinsya ng Cebu at 
Bohol (Region VII), at Probinsya ng Southern Leyte (Rehiyon 
VIII) mula Pebrero 16 hanggang Marso 25, 2022. Ang tool 
sa konsultasyon ng komunidad ay binubuo ng siyam na 
bahagi, ito ay: kabatirang pagsang-ayon, demograpiko, mga 
kailangang impormasyon, pinagkatiwalaan channels ng 
komunikasyon, relasyon at pakikibahagi sa komunidad, mga 
ninanais na tulong, mga feedback ng komunidad, proteksyon 
laban sa sekswal na pagsasamantala at pang-aabuso, at 
mga mekanismo ng pananagutan. Ang FGD ay nabuo sa 
pamamagitan ng suporta ng CoPCE, kasama ang iba pang 
thematic areas gaya ng Cash, Gender, at Proteksiyon laban sa 
seksuwal na pagsasamantala at pang-aabuso. 
May kabuuang 473 respondents (294 babae at 179 lalaki), 
kabilang ang 110 taong may kapansanan (visual, pandinig 
at pisikal), na may edad na 13 hanggang 79 taong gulang na 
lumahok sa KII. Ang mga KII ay inorganisa ng Gobyerno at 
mga aid workers sa mga barangay. Ang mga KII ay ginanap 
sa pamamagitan ng harapang komunikasyon kasunod ng 
mga protocol ng COVID-19. Bukod pa rito, ang mga KII ay 
kinumpleto ng mga FGD na may 216 na respondent (151 babae 
at 65 lalaki) na isinagawa ng mga miyembro ng Community of 
Practice.
Isinagawa ang inter-agency community consultations 
kasabay ang mga assessment at community validation 
ng mga miyembrong ahensya ng CoP nang nababatay sa 

METODOLOHIYA napagkasunduang pagta-target na partikular sa ahensya at 
alinsunod sa random sampling ayon sa edad, mga lugar at mga 
partikular na bulnerableng grupo.
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FEEDBACK NG 
KOMUNIDAD

Pansamantalang tirahan at relokasyon

Ang pangunahing priyoridad na pangangailangan na iniulat ng 
mga apektadong tao ay nananatiling tulong sa pagpapatayo 
ng mga tirahan. Sa ngayon, 26,900 shelter toolkits at 58,600 
tarpaulin na ang naipamahagi para sa emergency shelter, 
ngunit ang mga tao ay nakakaramdam pa rin ng pag-aalala 
sa katayuan nila sa kanilang pansamantalang tirahan. Ang 
mga miyembro ng komunidad ay nagpahayag ng kanilang 
pangangailangan para sa karagdagang tulong sa materyales 
para sa tirahan nila.
Ayon sa TY Rai Emergency Situation Report No. 8 ng UNHCR, 
bagamat ang ilan sa mga apektadong pamilya ay bumalik na 
sa kanilang dating mga tirahan, mayroon pa ring mga pamilya 
na nananatiling nakalikas o di kaya’y nagpasyang manatili sa 
mga tahanan ng kanilang mga kamag-anak o sa mga informal 
settlements. Karamihan sa mga home-based na IDP na ito ay 
hindi nabibilang at may limitadong access sa tulong mula sa 
gobyerno at mga humanitarian na aktor.
Bagama’t nagkaroon na ng mga talakayan noong unang bahagi 
ng Pebrero tungkol sa pagpapatupad ng patakarang “No Build 
Zone” sa mga komunidad sa baybayin, hindi pa ito naibababa 
sa antas ng barangay. Walang ideya ang mga miyembro ng 
komunidad kung kailan o paano ito ipapatupad.
Ika-28 ng Marso 2022 nang inendorso ng HCT ang isang 
“ Advisory Note on The No-Build Zone to Government” na 
nakatuon sa proteksyon ng mga apektadong populasyon at 
mga IDPs. Ang mga humanitarian agencies ay patuloy na 
nagsusulong sa mga Local Government Units (LGUs) para 
sa inklusibo at makabuluhang mga konsultasyon at mga 
information campaign upang mabigyan ng mga pagpipilian at 
makapagdesisyon ng maayos mga apektadong komunidad.

Mga wikang ginamit:
Tagalog, Visayas, Cebuano, 

Surigaonon, Bol-anon, English

Mga paraan sa pagkalap ng 
impormasyon:
Marinig ang mga salita, Mabasa 
ang mga salita, Makita ang 
larawan, Mapanood at marinig ang 
impormasyon

“Sana patas ang pamimigay ng 
tulong. Tutal lahat naman dito ay 
nasalanta ng bagyo at lahat ay pare-
parehong nangangailangan” -Babae, 
18-29 taon, Barili, Cebu
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Seguridad sa pagkain at Kabuhayan

Sa pag-deactivate ng Gobyerno ng mga response cluster, 
maaaring huminto ang pamamahagi ng pagkain sa mga 
apektadong komunidad, maliban sa mga nasa EC pa 
rin. Nangangamba ang mga miyembro ng komunidad na 
mahihirapan silang pakainin ang kanilang mga pamilya pag 
natigil na ang food relief operations. Mula nang humagupit ang 
bagyo, umasa na sila sa food assistance mula sa Gobyerno at 
humanitarian agencies.
Ang sitwasyong ito ay higit na nagbigay-diin sa kanilang 
pangangailangan para sa tulong pangkabuhayan. Anila ang 
kikitain sana nila ay mapupunta sa pagbili ng karagdagang mga 
materyales sa tirahan at mga pangangailangan ng kanilang 
mga anak. Sa pagtigil ng food relief operations, kakailanganin 
na nila ang pera ngayon upang makabili ng pagkain para sa 
kanilang mga pamilya.

“Sana matulungan ang ama ko na magkatrabaho” 
-Babaeng bata, Cebu

Ang ilan sa mga pamilya ay nangutang na sa mga micro-
finance na organisasyon para matustusan ang kanilang mga 
pangangailangan. Kailangan ng agarang pagsasagawa ng 
mga programang pangkabuhayan upang makatayo sa sarili 
nilang mga paa ang mga apektadong komuniday at maiwasan 
posibleng pagkalubog nila sa utang.

Tubig, Kalinisan at Pangangalaga sa Kalusugan 

Natukoy ng mga miyembro ng komunidad ang 
pangangailangan nila ng mapagkukunan ng maiinom na tubig 
sa Southern Leyte (St. Bernard, San Ricardo), Cebu (Barili, 
Argao, Sibonga, Cebu City), Bohol (Pilar, Ubay) at Surigao del 
Norte (Santa Monica, Burgos).
Patuloy na nakikipagtulungan ang WASH Cluster sa Gobyerno 
at mga humanitarian partner para magbigay ng access sa 
malinis na tubig. Sa ngayon, 700,000 katao na ang nabigyan ng 
access sa malinis na tubig.

Pagtatangi ng Pamamaraan ng Ayuda

Karamihan sa mga apektadong tao ay nagpahayag ng kanilang 
kagustuhan para sa parehong in-kind at multi-purpose cash 
assistance. Nagpahayag sila ng kagustuhan para sa mga 
panustos sa pagkain at gamit pampaayos ng bahay. Pinipili 
din nila ang tulong na pera upang matugunan ang iba pang 
mga pangangailangan tulad ng mga gamot at bitamina para 
sa kanilang mga anak o karagdagang kapital para sa kanilang 
kabuhayan.
Bagama’t mas gusto ng ilang respondent ang pera, nagpahayag 
din sila ng bahgayang pag-aalala para sa kanilang personal 
na seguridad. Pag nalaman at namanmanan ang tiyak na 
petsa at oras ng pagtanggap ng pera, maaari silang ma-target 
ng  pagnanakaw. Bagama’t walang mga ulat ng gayong mga 
insidente, nananatili ang takot nila.

Kalusugan at Nutrisyon

Tinutukoy ng mga miyembro ng komunidad bilang prayoridad 
ang pag-access sa kalusugan at nutrisyon para sa mga 
nabibilang o nangangalaga sa mga mahihinang grupo tulad 
ng mga matatanda, buntis at mga babaeng nagpapasuso, may 
malalang sakit, at mga bata. Ayon sa kanila, nakakakuha na 
sila mga serbisyong pangkalusugan, mayroon pa ring mga 
miyembro ng komunidad na nangangailangan ng espesyal na 
pangangalaga at mga gamot.

“Kung maaari sana, nais naming 
humiling ng karagdagang tulong/
suporta para sa karagdagang bigas at 
bitamina para sa mga bata” 
- Babae, St. Bernard, Southern Leyte

“Sana mabigyan kami ng karagdagang 
tulong para sa mga gamot at 
bitamina“ 
-Matandang babae, Cebu City
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Proteksyon mula sa Sekswal na Pagsasamantala 
at Pag-aabuso (PSEA)

Tatlong buwan pagkatapos ng pagtugon, mas lumalim ang 
kaalaman ng mga komunidad na ang tulong na hatid sa 
kanila ay ibinibigay nang libre ng parehong Gobyerno at 
mga humanitarian responders, at walang kapalit na bayad o 
pabor. Tinutukoy pa rin nila ang Barangay at ang Municipal 
Social Welfare and Development Office bilang mga ahensyang 
pupuntahan nila para sa pag-uulat ng mga kaso ng PSEA.
Ang mga humanitarian agencies tulad ng UNFPA at UNICEF 
ay pinarami ang kanilang mga kampanya sa PSEA sa 
pamamagitan ng isinalin na mga poster ng PSEA na may 
kani-kanilang mga hotline number. Nakikipagtulungan sila sa 
kanilang mga kasosyo tulad ng mga lokal na organisasyon at 
organisasyon ng kababaihan para sa ligtas at kumpidensyal na 
pag-uulat ng mga kaso.

Accountability mechanism

Sa pangkalahatan, sinasabi ng mga komunidad na 
nasisiyahan sila sa tulong na kanilang natanggap hanggang sa 
kasalukuyan. Nakatanggap na sila ng tulong mula sa Gobyerno 
at I/NGOs at at ang pagbabahagi ng tulong ay isinasagawa sa 
pamamagitan ng pakikipagugnayan sa mga LGU.
Kasabay ng mga pagtatasa at konsultasyon sa komunidad, 
pamamahagi ng tulong at paglunsad ng mga community 
feedback mechanisms ay lalong nagkakaroon ng boses ang 
mga apektadong tao na ipahayag ang kanilang mga alalahanin 
at pananaw tungkol sa pagtugon sa Bagyong Rai. 
Ang ilang miyembro ng komunidad ay patuloy na nagtatanong 
kung paano napili ang mga benepisyaryo ng Gobyerno at mga 
aid agencies. Kinukuwestiyon nila ang targeted distribution 
approach kung saan ang mga may totally-damaged na bahay ay 
nakikitang nilang mas nakatanggap ng mas maraming tulong, 
samantalang ang mga may bahagyang nasirang bahay ay 
nangangailangan din naman ng tulong upang muling itayo ang 
kanilang mga bahay.
Nangangahulugan lamang ito na kailangan pang mas linawin 
ng mga ahensya ang pamamaraan ng pagtarget nila ng mga 
lugar at apektadong taong bibigyan ng tulong. Kinakailangan 
ding magkaroon ng pagkilala at pagtanggap sa mga resulta ng 
mga konsultasyon sa komunidad at mga community feedback 
mechanisms at gumawa ng naaangkop na pagbabago o 
pagwawasto sa programa, kung ito ay kinakailangan. Dapat 
kumpletuhin ng mga ahensya ang tinatawag na feedback loop 
sa pamamagitan ng pagbabalik sa mga apektadong komunidad 
para maipaliwanag kung paano ginamit ang kanilang feedback 
sa programming at sa sumusunod na implementasyon.

“Ang tagal din bago kami 
nakatanggap ng tulong. Dapat lahat 
ay nakatanggap ng tulong at hindi 
lang yung totally-damaged na mga 
bahay” 
-Lalaki, Pilar, Bohol
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Mula nang magsimula ang pagtugon sa Bagyong Rai, ang 
mga ahensya at ang kanilang implementing partners (I/NGOs 
at CSOs), ay nag-coordinate ng kanilang mga multisectoral 
na interbensyon upang matugunan ang mga umuusbong na 
pangangailangan ng mga apektadong tao.
Pagtutulungan ng Gobyerno at UN para sa transitional site sa 
Surigao City
Isang halimbawa ay ang binuong lugar ng pabahay ng National 
Housing Authority (NHA) na itinalaga ng Pamahalaang 
Lungsod ng Surigao bilang isang transitional site para sa 123 
pamilya mula sa dalawang natitirang evacuation center sa 
siyudad. Pinagsama-sama ng IOM, UNICEF at Action Against 
Hunger ang kanilang mga pondo at mga programa upang 
magtayo ng mga single-detached transitional shelter na may 
mga built-in na palikuran para sa bawat pamilya. Ang napiling 
mga pamilya ay sila ding nagtamo ng totally-damaged na 
bahay na napinsala ng Bagyong Rai. Ang mga pamilya ay 
kasamang tumulong sa pagtatayo ng kanilang mga bagong 
tahanan para maramdaman nila ang lubos na pagmamay-ari ng 
mga ito.
Nagpapasalamat si Rhea, isang 34-anyos na ina ng tatlo at 
nagdadalang-tao sa kanyang ikaapat na anak, sa kanyang 
malapit nang matapos na bagong tahanan. Maaaring hindi pa 
ito isang permanenteng tahanan ngunit ito ay masisilungan na 
ng kanyang pamilya. May sariling lugar na sila maatapos ang 
mahigit tatlong buwang sa evacuation center. Gayunpaman, 
nananatiling hindi malinaw para sa kanya kung gaano 
katagal sila maninirahan sa transitional site o kung ito ay 
magiging permanenteng lugar para sa kanila para hindi na 
nila kailangang lumipat muli. Sinabi niya na maghihintay sya 
para sa karagdagang konsultasyon sa Gobyerno tungkol dito. 
Basta’t sa ngayon ay nakakaramdam ang pamilya nya ng 

Kolektibong Pagsisikap 
ng Humanitarian Part-
ners at Mga Stakeholder

upang isalin sa local na lenggwahe ang mga poster ng referral 
pathways gayundin ang pagpapadali sa mga kampanya ng 
impormasyon. Ang mga apektadong komunidad ay hinihikayat 
na gamitin ang mga mekanismo para  maprotektahan sila, lalo 
na ang mga bunerableng miyembro ng komunidad.
Ang dalawang kuwentong ito ay nagpapakita kung 
paano ang Gobyerno at ang humanitarian community ay 
maaaring magkaroon ng mas malaking epekto kung sila ay 
magtutulungan at magkatugma sa mga programa. Dapat 
ang mga ito ay magsilbing halimbawa para magbigay ng 
inspirasyon sa mga stakeholder na lalong pa-igtingin ang 
pakikipag-usap sa komunidad at makinig sa kanilang mga 
pananaw para sa isang epektibong humanitarian response. Sa 
puntong ito ng early recovery, kailangang ituloy ng Gobyerno at 
humanitarian partners ang pagpapalawig ng mga paraan para 
makilahok ang mga komunidad sa pagpaplano at pagkilos para 
sa muling pagbangon ng kanilang pamumuhay.

ginhawa at pagkaligtas.
Sinusubaybayan ngayon ng IOM at Surigao City Social Welfare 
and Development Office ang mga pangangailangan ng mga 
pamilyang lilipat sa transition site at nakikipagtulungan sila sa 
Barangay Council ng host community upang maging maayos 
ang pagsama at pagiging bagong kasapi nila sa barangay.
Pagpapalakas ng referral mechanisms sa proteksyon sa 
Southern Leyte at Caraga
Ang isa pang halimbawa ay ang pinalakas na referral 
mechanism ng proteksyon sa parehong Southern Leyte at 
Caraga. Ang Child Protection at Gender Based Violence 
sub-clusters, sa pangunguna ng UNFPA at UNICEF, ay 
nakipagtulungan sa mga ahensya ng Gobyerno na DSWD at 
DepEd, upang gawing aktibo at isama ang mga mekanismo 
ng Gobyerno mula sa antas ng probinsiya hanggang sa 
munisipyo. Nakipagtulungan sila sa mga Municipal Social 
Welfare Development Officers at mga local na organisasyon 
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For more information, please contact:

Catherine Alcaraz, Community Engagement and Accountability to Affected People 
Specialist, United Nations OCHA
alcarazc@un.org

Ligaya Munez, Humanitarian and Emergency Affairs Manager, World Vision 
Development Foundation Inc. Philippines
ligaya_munez@wvi.org 

Participating agencies (FGDs and KIIs):
Municipal Local Government Units, Barangay Local Government Units, Rural Health 
Unit, World Vision, Relief International, International Office for Migration (IOM), UN High 
Commissioner for Refugees (UNHCR), World Food Programme (WFP), Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).


