
Paggawa ng Kaso: Pagprotekta sa Kababaihan at Mga Bata sa loob ng 
Mga Inisyatiba ng Women’s Economic Empowerment

Ang pagpopondo ay ibinibigay ng Kagawaran ng Paggawa ng Estados Unidos sa ilalim ng kasunduan sa kooperasyon bilang IL-31469. 100% ng kabuuang gastos ng proyekto o
programa ay pinondohan ng mga pederal na pondo, sa kabuuang $1,872,000 dolyar. Ang materyal na ito ay hindi nangangahulugan ng pagsalamin sa mga pananaw o patakaran ng
Kagawaran ng Paggawa ng Estados Unidos, ang pagbanggit ng mga pangalan ng kalakalan, komersyal na produkto, o organisasyon ay hindi rin nagpapahiwatig ng pag-endorso ng
Pamahalaan ng Estados Unidos.



Layunin:

• Tukuyin ang mga hamon na kinakaharap ng 
mga babaeng negosyante sa kanilang 
tagumpay bilang mga may-ari ng negosyo

• Buksan ang pananaliksik ng mga hindi 
sinasadyang kahihinatnan ng 
pagpoprogramang women’s economic 
empowerment (WEE)

• Unawain ang mga dinamiko ng 
nakakapinsalang trabaho

• Tukuyin ang isang landas para sa 
pagsasagawa ng mga praktikal na hakbang 
para maisama ang proteksyon ng bata at 
kaligtasan ng negosyo sa pagpoprograma ng 
WEE

• Pakilusin ang mga aktor ng WEE (Ikaw!) 
para umaksyon
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Isang 
Pandaigdigang 

Pangkalahatang-
ideya ng 

Pagnenegosyo 
ng Kababaihan
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Mga Katulong at Hadlang sa 
Pagnenegosyo ng Kababaihan sa Umuunlad na Mga Ekonomiya

Mga Katulong
• Pagtuturo at paggabay sa negosyo
• Edukasyon at pagsasanay ng mga kahusayan
• Access sa kapital kapag nagsisimula ng bagong negosyo o 

nagpapanatili ng isang naitatag na. Ang maliliit na pautang 
(microcredit) ay tumutulong din sa mga kababaihan sa 
pangmatagalan sa pagpapalawak ng kanilang mga negosyo 
at pagpapataas ng kanilang kakayahang umangkop para 
harapin ang mga pinansyal na pagkabigla

• Mga ipon
• Mga naka-bundle na serbisyo (hal., edukasyon sa negosyo, 

serbisyong pinansyal, paggabay)
• Mga network at tagagabay
• Kondisyonal na mga paglipat ng pera
• Subsidyado at abot-kayang pangangalaga ng bata para sa 

mga sumasahod na manggagawa at mga programa na 
tumutugon sa mga responsibilidad sa pamilya at balanse sa 
trabaho-buhay

• Elektripikasyon sa kanayunan

Mga Hadlang

• Pangkalahatang pagkiling sa kasarian sa loob ng 
sambahayan, komunidad at mga institusyon

• Mga pamantayan sa lipunan at kultura, kabilang ang mga 
paniniwala sa relihiyon at mga inaasahan sa mga 
tungkulin ng kababaihan sa negosyo at tahanan

• Pagbabalanse sa mga mapaghamong kinakailangan ng 
pamilya at trabaho

• Ang pagkakaroon ng pangangalaga sa bata

• Mga legal na balakid

• Kakulangan ng mga mapagkukunan para sa negosyo tulad 
ng pera, kapital, pagsasanay, at pag-unlad
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Isang 
Pandaigdigang 

Pangkalahatang-
ideya ng 

Nakakapinsalang 
Trabaho para sa 

mga Bata
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Pagtatrabaho ng Bata kontra sa Nakakapinsalang Pagtatrabaho 
ng Bata (Child Labor)

Pagtatrabaho
ng Bata

Mga gawaing bahay at 
mga anyo ng legal na 
trabaho, kabilang ang 

magaan na trabaho. Ang 
ganitong uri ng trabaho 
ay hindi nakakasagabal 

sa pag-aaral at hindi 
mapanganib o 
nakakapinsala.

Nakakapinsala 
Pagtatrabaho 
ng Bata (Child 

Labor)

Ang mga bata ay 
nakikibahagi sa mga 

gawaing pisikal, 
mental, at moral na 

mapanganib at 
nakakapinsala, at 
nakakasagabal sa 

kanilang pag-aaral.

8



Pagnenegosyo ng 
Kababaihan at 
Proteksyon ng 

Bata
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Ang mga Pangako at Panganib ng 
Pagnenegosyo ng Kababaihan

Sinadyang 
Mga Kahihinatnan

● Pagsisimula at Paglago ng Negosyo
● Ekonomiko at Pinansyal na 

Pagsasarili
● Pagbibigay ng Lakas sa Kababaihan
● Katatagan ng Sambahayan
● Pagpapagaan ng Kahirapan 
● Pagkamit ng Mga Layuning 

Pinansyal ng Sambahayan
● Edukasyon ng Mga Anak
● Seguridad sa Pagkain
● Malusog at Masayang Pamilya

Mga Hindi Nilalayong 
Kahihinatnan

● Sobrang Utang 
● Pinansyal na Stress
● Hindi Pagkakasundo ng 

Sambahayan 
● Dagdag na Pahirap sa Gawain
● Nakakapinsalang Mga 

Kondisyon sa Pagtatrabaho
● Degradasyon ng Kapaligiran
● Karahasang Nakabatay sa 

Kasarian
● Nakakapinsalang Pagtatrabaho 

ng Bata (Child Labor) 
● Pagpapakamatay
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Ang ipinapakita ng ebidensya:

Ang kababaihan ay pumipili ng mga 
negosyo na nagpapahintulot sa kanilang 
balansehin ang pag-aalaga at pagbuo ng 
kita, na naglalantad sa mga bata sa hindi 
ligtas na mga kondisyon sa pagtatrabaho. 

Ang mga responsibilidad sa pag-aalaga ay 
inaako ng mga bata para magkaroon ng 

panahon ang mga magulang na kumita, na 
nagiging sagabal sa edukasyon ng mga 

bata.

Ang mga bata ay nagbibigay ng wala o 
murang paggawa para sa mga posisyong 
mababa ang kasanayan na kailangan ng 

mga negosyo, na nagpapataas ng 
kakayahang kumita ng negosyo.
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Relasyon sa pagitan ng Nakakapinsalang Pagtatrabaho ng Bata at Paglago ng 
Negosyo

*teoretikal na graph batay sa ebidensya

Mga Katangian ng Negosyo: 
Naka-base sa bahay, naka-base sa agrikultura
Binabalanse ang pag-aalaga sa trabaho
Mga bagong asset
Mga bagong utang
Ang mga bata ay seguro sa sarili ng sambahayan

Mga Katangian ng Negosyo: 
Naka-base sa labas ng tahanan

Mas dalubhasa
Pag-ipon ng asset

Pinalawak na paggamit ng iba't ibang instrumentong 
pinansyal 12



Buod ng Patulak at Pahilang Mga Kadahilanan para sa 
Nakakapinsalang Pagtatrabaho ng Bata

na Nauugnay sa Mga Aktor ng WEE
Kahirapan

Kapansanan o kamatayan ng taong 
kumikita

Mga pagkabigla sa kalusugan

Mga pagkabigla at stress sa Kita 
(kasama ang mga gastusin sa 
edukasyon)

Kakulangan ng mga planong 
proteksyong panlipunan

Hindi magandang pagdisenyo sa mga 
produktong pampinansyal at 
serbisyo:
• Agresibong mga patakaran sa 

pagbawi ng pautang
• Kakulangan ng muling pagpopondo 

sa mga oras ng pagkabigla sa kita

• Mga panahon ng pagbabayad para 
sa maikling utang

• Mataas na gastos sa paghiram

• Masyadong maliiit na pautang 
(hindi makakuha ng nakatatandang 
mga tauhan para palaguin ang 
negosyo)

Oportunidad sa ekonomiya 
(magulang at anak) at kalikasan 
ng negosyo
Access sa maliliit na pautang
Mga kagustuhan sa trabaho at 
edukasyon
Binabalanse ang pag-aalaga at 
pagbuo ng kita
Kapangyarihang gumawa ng 
desisyon
Kakulangan ng kamalayan
Mga presyon at pamantayan ng 
lipunan
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Paano
makakasangkot 

ang mga Aktor ng 
WEE? 

14



Ang Mga Tungkulin ng Mga Aktor ng Women’s Economic 
Empowerment

Responsibilidad

● Magkaroon ng kamalayan sa mga panganib 
ng nakakapinsalang pagtatrabaho para sa 
mga bata at matatanda 

● Suriin ang mga panganib ng 
mapaminsalang trabaho para sa mga bata at 
matatanda sa inyong programa
portfolio

● Ipangako ang Mga Prinsipyo na Walang 
Masasaktan

● Alamin kung saan pupunta para sa tulong at 
kung saan makakahanap ng mga 
mapagkukunan

Pagkakataon

● Tugunan ang pinansyal na pamumuhunan at 
mga pangangailangan sa proteksyon ng mga 
babaeng negosyante sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng buo at pinahusay na hanay 
ng mga serbisyo ng suporta 

● Maging bahagi ng solusyon, hindi ng 
problema
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Mga Proseso ng Organisasyon (Panloob) Mga Programa (na may mga Kalahok)

PAGTATAKDA NG PUNDASYON
Unang Bahagi

PAGBUO NG ISTRUKTURA
Pangalawang Bahagi

PAGHIMOK SA MGA KALAHOK
Pangatlong Bahagi
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Yugto 1: Pagtatakda ng Pundasyon 
Mga Pinakamababang Kasanayan para sa Proteksyon ng Bata at Kaligtasan at Kalusugan ng Negosyo

Nakumpleto mo na ba ang Pinakamababang Kasanayan para sa Proteksyon ng Bata at 
Kaligtasan at Kalusugan ng Negosyo (nakalista sa ibaba) sa loob ng iyong organisasyon?

OO Tumalon sa 
Yugto 2

HINDI

Bumuo ng kamalayan sa pamamahala ng mga panganib na makagawa ng pinsala kapag sumusuporta sa mga negosyo ng kababaihan.
KINAKAILANGAN: Presentasyon ng Paggawa ng Kaso, Pagsasanay sa Pag-unawa sa Mapanganib na Trabaho (Pamamahala Lamang)

Suriin ang mga panganib sa organisasyon ng mga nakakapinsalang sitwasyon sa pagtatrabaho para sa mga bata at matatanda sa loob ng 
iyong pagpoprograma.

KINAKAILANGAN: Magsagawa ng Mga Pagtatasa ng Panganib at talakayin ang mga resulta sa pamamahala. 

Makipag-ugnayan sa naaangkop na mga serbisyo ng suporta.
KINAKAILANGAN: Gabay sa Mga Ugnayan (Listahan ng Pakikipag-ugnayan sa Pang-emerhensiya at Panlabas na Suporta Lamang) at 
ibahagi sa buong organisasyon. 

Mangakong Walang Masasaktan.

KINAKAILANGAN: Gabay sa Pamamahala ng Panlipunang Pagganap (SPM) (Pagtatasa ng SPM Lamang) at gumawa ng plano ng aksyon.
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Yugto 2: Buuin ang Istraktura 
Pagpapalago ng Kamalayan at Kapasidad ng Organisasyon

Nakumpleto mo na ba ang Pinakamababang Kasanayan para sa Proteksyon ng Bata 
at 

Nasakop ba sa Yugto 1 ang Kaligtasan at Kalusugan ng Negosyo?

HINDI Bumalik sa 
Yugto 1

OO

Unawain ang mga isyu mula sa mga pananaw ng kalahok.
PUMUNTA SA: Gabay sa Pananaliksik ng Merkado at ipakita ang mga natuklasan sa pamamahala

Palakasin ang mga patakaran at kasanayan.
PUMUNTA SA: Gabay sa Pamamahala ng Panlipunang Pagganap (SPM) (Buong Gabay)

Sanayin ang mga kawani sa trabaho sa proteksyon ng bata at kaligtasan at kalusugan ng negosyo.
PUMUNTA SA: Pagsasanay sa Pag-unawa ng Mapanganib na Trabaho (Kasama ang Lahat ng Kawani)

Isaalang-alang ang mga bago o pinahusay na produkto at serbisyo.
PUMUNTA SA: Gabay sa Mga Serbisyong Pinansyal PUMUNTA SA: Workshop sa Pagdisenyo
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Yugto 3: Himukin ang mga Kalahok
Pagpapabuti at Paghahatid ng mga Bagong Programa, Produkto at Serbisyo

Nakumpleto mo na ba ang Pinakamababang Kasanayan para sa Proteksyon ng Bata 
at Kaligtasan at Kalusugan ng Negosyo na sakop sa Yugto 1?

HINDI Bumalik sa 
Yugto 1

OO
Nakumpleto mo na ba ang mga hakbang 

sa Yugto 2?
HINDI Isaalang-alang ang mga hakbang sa Yugto 2, partikular ang 

Pagsasanay sa Pag-unawa ng Mapanganib na Trabaho (kasama 
ang Lahat ng Kawani) bago magpatuloy sa Yugto 3.

OO
Bumuo ng kamalayan ng mga kalahok sa mga panganib na makagawa ng pinsala habang pinapatakbo ang kanilang mga negosyo.

PUMUNTA SA: Kurikulum ng Mapanganib na Negosyo (Papel + Digital na Bersyon), Gabay sa Business Diagnostics (Buong 
Gabay, Papel + Digital na Bersyon)

Palawakin ang mga ugnayan ng mga kalahok sa mga panlabas na serbisyong panlipunan at suporta.
PUMUNTA SA: Gabay sa mga Link (Buong Gabay) 

Himukin ang mga sambahayan sa paggawa ng desisyon para mabawasan ang mga panganib na makagawa ng pinsala habang nagpapatakbo 
ng mga negosyo at pinoprotektahan ang kanilang pamilya. 

PUMUNTA SA: Gabay sa Dayalogo sa Loob ng Sambahayan 

Sukatin at subaybayan ang pagbabago sa paglipas ng panahon.
PUMUNTA SA: Gabay sa Pagsubaybay at Pagsusuri, Ulitin ang Gabay sa SPM (Mga Tanong Lamang sa Pagtatasa at Survey)
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Para sa Mga Mamumuhunan Lamang
Ang iyong kumpanya ba ay mayroong mga proseso sa pamumuhunan na idinisenyo para mabawasan ang mga 
panganib ng nakakapinsalang pagtatrabaho ng bata at nakakapinsalang mga kasanayan sa negosyo sa loob ng 

mga negosyo ng kababaihan na sinusuportahan ng mga potensyal at kasalukuyang namumuhunan?  

OO

HINDI

Bumuo ng kamalayan sa pamamahala ng mga panganib na makagawa ng pinsala kapag sumusuporta sa mga negosyo ng kababaihan.

PUMUNTA SA: Gabay ng Mamumuhunan (Ang lahat ng mga kagamitang isinangguni sa ibaba ay nasa Gabay ng Mamumuhunan)

• PUMUNTA SA: Mga 
Rekomendasyon sa Mga Tipan sa 
Pautang

• PUMUNTA SA: 
Halimbawang Mga Tanong sa 
Survey sa antas ng kalahok na 
nagtatasa ng mga karanasan ng 
hindi sinasadyang mga 
kahihinatnan ng pakikilahok sa 
programa

• PUMUNTA SA: Mga Pagtatasa ng 
Panganib at Dayagnostiko ng Negosyo sa 
Pagbisita sa Lugar ng Negosyo halimbawa, 
mga tanong sa angkop na pagsusumikap

• PUMUNTA SA: Template ng Pagtatasa ng 
Pamamahala ng Panlipunang Pagganap at 
Patakaran sa Pag-iingat para maunawaan 
ang mga panloob na proseso at kontrol

• Mga panloob na posisyon na may 
mga responsibilidad para sa 
pagsasagawa ng mga pagtatasa ng 
panganib sa lipunan at kapaligiran

• Mga paghahanap sa media na 
tinatasa ang mga kilalang panganib 
ng mamumuhunan na may 
mahinang mga kontrol o kasanayan 

Pag-screen Angkop na 
Pagsusumikap 

Desisyon sa 
Pamumuhunan

Pagsubaybay
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Mga tagapagbigay ng Women’s 
Economic Empowerment (WEE) 
na may kakayahang isama ang 
kamalayan ng nakakapinsalang 

pagtatrabaho ng bata sa 
istratehiya

Kamalayan sa 
Nakakapinsalang 
Pagtatrabaho ng 

Bata

Disenyo ng 
Produkto/ 
Serbisyo

Mga 
Panloob na 

Proseso

Pinahusay na mga 
pagtutulungan ng mga sektor 
sa pagitan ng mga aktor ng 
WEE at proteksyon ng bata

Nakakapinsalang 
Pagtatrabaho ng 

Bata at Kamalayan 
ng WEE

Mga 
Pakikipagpartner sa 

Pagitan ng Mga 
SektorMga Kabuhayan Katatagan

Kamalayan sa: 
Nakakapinsalang 

Pagtatrabaho ng Bata

Pinahusay na 
padedesisyon tungkol 

sa mga tungkuling 
ginagampanan ng mga 
bata sa mga negosyo 
ng kababaihan at mga 

ligtas at legal na 
limitasyon para sa 
kanilang trabaho.

Pinahusay na 
pamumuhunan sa 

negosyo, mga benta 
at kita.

Mga ligtas na 
kasanayan sa 

negosyo.

Pinahusay na 
kamalayan ng mga 
kliyente at iba pang 

miyembro ng 
sambahayan tungkol 
sa nakakapinsalang 

pagtatrabaho ng 
bata.

Pinahusay na 
pagdedesisyon 

tungkol sa 
pangangalaga at mga 
dibisyon ng paggawa.

Pinataas na paggamit 
ng mga pagtitipid at 

iba pang mga 
serbisyong pinansyal 
na nagpapagaan ng 

panganib.

Patuloy/pinahusay na 
pagpasok sa paaralan 

ng mga bata at 
kabataan.

Nabawasang pag-asa 
sa nakakapinsalang 

pagtatrabaho ng bata.

Pinahusay na 
kakayahang 

makabangon mula sa 
mga pagkabigla nang 
hindi gumagamit ng 

nakakapinsalang 
pagtatrabaho ng bata.

Mga Negosyong Pinamumunuan ng Kababaihan na Responsableng Nagpapabuti ng 
Buhay nang walang Nakakapinsalang Pagtatrabaho ng Bata

Pinahusay na 
pagdedesisyon 

tungkol sa mga plano 
para sa mga 

emerhensiya at 
pinansyal na 
pagkabigla.

Teorya ng Pagbabago ng RICHES

Mga Kliyente Mga Aktor ng WEE Pagpapagana ng Kapaligiran
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Mga Susunod na Hakbang 
gamit ang RICHES Toolkit

• Sa paglahok sa/pagsusuri sa 
presentasyong ito, nakumpleto mo na 
ang unang kagamitan sa Yugto 1 ng 
toolkit ng RICHES!

• Susunod: Magsagawa ng Mga 
Pagtatasa sa Mga Panganib ng 
RICHES para sa iyong bansa, 
organisasyon at/o sa konteksto ng 
pagpoprograma o lumahok sa 
Pagsasanay sa Pag-unawa sa 
Nakakapinsalang Pagtatrabaho ng 
RICHES. 
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Salamat!

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-
ugnayan sa amin sa:

Email | riches@grameenfoundation.org

Web |  http://www.grameenfoundation.org/riches

Twitter | @RICHES4WEE

Facebook | RICHES for Women’s Empowerment
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