SINONG
MAY AKSES?
Pondong pinansiyal para sa mga pang-angkop na
proyekto sa pagbabagong klima

Mga local government unit
at mga local/community
organization ay maaaring
maakses ng Pondo, kung:
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Sa mundong patuloy na umiinit, ang pagtiyak sa isang
matatag, climate-resilient na kinabukasan para sa komunidad
ay nangangailangan ng mapagkatitiwalaan at makahulugang
puhunan. Ang pagbabagong klima—sa anyo ng malakas na
ulan, tumataas na temperatura at pagtaas ng antas ng tubig sa
dagat, ay nagbabanta sa ekonomiko at sosyal na pag-unlad ng
mga nanganganib na komunidad, ang halaga ng pagbabawas
ng paglalantad ng populasyon sa panganib ng klima at ng
pagpoprotekta sa kanila mula sa epekto nito ay tumataas.
Bilang tugon, ang pambansang pamahalaan ng Pilipinas ay binuo
ang People’s Survival Fund (PSF) sa pamamagitan ng batas na
nilagdaan noong 2012. Kinikilala ng PSF na ang pang-angkop
na pangangailan at lokal na kakayahan ng bawat komunidad ay
natatangi. Ang kahinaan ng lokal na komunidad sa pagbabagong
klima ay lubos na nagkakaiba-iba. Kaya ang pagtukoy sa halaga ng
pagprotekta sa isang komunidad mula sa epekto ng pagbabaong
klima ay isang pagsubok.

Mga pang-angkop na proyekto na pangkomunidad
Ang taunang alokasyon ng PSF ay nakalaan para sa Local
Government Units (LGUs) at mga kinikilalang Local/
Community Organizations (LCOs) upang ipatupad ang mga
pag-angkop na proyekto na higit na makatutulong sa mga
nanganganib na komunidad upang maging handa sa mga
epekto ng pagbabagong klima. Ang mga proyekto ay dapat
alinsunod sa National Climate Change Action Plan (NCCAP)
at ang mga climate-proofed development plans, tulad ng
enhanced climate change adaptation Comprehensive Land
Use Plans (CLUPs) o Local Climate Change Action Plans
(LCCAPs), ng komunidad.
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P

BILLION

Panimulang
halagang
pagkukuhaan
mula sa pondo

Maaaring magbago sa
pamamagitan ng mga donasyon, pondo, at bigay

Ang mga pang-angkop na
proyekto ay mga simulaing
nakalaan
sa
pagpapabuti
ng
resilyensi ng target na
lokalidad/komunidad, Upang
mapagtagumpayanan
ang
mga natural na panganib
ng pagbabagong klima
at baryabilidad. Ang mga
proyekto at/o programa ay
dapat matatag sa mahabang
panahon upang makasabay
sa mga kondisyong dala ng
pagbabagong klima.

LOCAL
GOVERNMENT
UNITS

Ang prayoridad ay
ibinibigay sa mga may
mataas na presensiya
ng marami, mga
panganib dulot ng klima,
insidenteng dala ng
pagtaas ng kahirapan at
may kasalukuyang key
biodiversity areas.
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MGA URI NG PANG-ANGKOP NA
PROYEKTO NG PAGBABAGONG KLIMA

LOCAL/ COMMUNITY ORGANIZATIONS

Ang mga pang-angkop na gawain sa
saklaw ng pinagkukuhaan ng tubig at
pamamahala ng lupa, agrikultura at
pangingisda, kalusugan, pag-unlad na
pang-impraestruktura, natural at baybayin
na ecosystem;

Pagpapabuti ng pagmomonitor, pagiwas, at pagkontrol sa mga vector borne
disease na dulot ng pagbabagong klima;

Bago magkaroon ng akses sa pondo ang mga l/co, sila
ay dapat kilalanin muna ng SINO MAN ng sumusunod na
panuntunan sa akreditasyon:

DILG
Memorandum
Circular
2013 - 70
“Akreditasyon ng mga
Civil Society Organization, at Pagpili ng mga
Kinatawan sa Local
Special Bodies”

DSWD-DBM-COA
Joint Resolution
2014 - 01
“Panuntunan sa
Akreditasyon ng
mga Civil Society
Organization bilang
Implementing Entities
ng Pamahalaan o
Pondong Pampubliko”

Panuntunan ng
Akreditasyon
ng CCC para
sa mga Local/
Community
Organization
(sumangguni sa
website ng PSF para

Dapat nilang bigyan ng sipi ang Climate
Change Commission (CCC) ng kanilang
Sertipiko ng Akreditasyon alinsunod sa
alin mang nabanggit na panuntunan ng
akreditasyon, kasama ang naisagawang
template ng application form.

Forkasting at sistema sa maagang
pagbibigay ng babala para sa kahandaan
sa pagbabagong klima;

Pagpapatibay o pagpatayo ng
mga rehiyunal na tanggapan at
pinagkukuhanan ng impormasyon
na sumusuporta sa proyekto ng
nagbabagong klima;

Risk transfer insurance na
kinakailangan sa agrikultura at iba pang
tagapagtaguyod;

Sa kabuoan, kinakailangan nilang
magtaglay ng sumusunod:

Mga adaptasyong programang
sumusuporta sa komunidad ng mga lokal
na organisasyon.
PAMAMAHALANG
PAMPINANSIYAL

KALAYAAN NG ORGANISASYON
LOKAL NA SAKLAW NG TRABAHO/ REKORD O
OPERASYONAL NA PRESENSIYA SA KOMUNIDAD

ANO ANG IPAPASA NAMIN SA
APLIKASYON?

ANO ANG PROSESO NG APLIKASYON?
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Panawagan sa mga Panukala
(Project Proposals)

PARA SA MGA LGU

Liham ng Kagustuhan (Intent)
Naisagawang Template ng Panukalang Proyekto
(Project Proposal)
Mga sanggunian sa pag-aangkop, na maaaring
ibilang ang alin sa sumusunod:
a.Mga pagtataya sa Panganib ng Klima at
Kahinaan (Climate and Disaster Risk and
Vulnerability Assessments - CDRVA)
b.CCA-DRR-enhanced Comprehensive Land
Use/Development plans (CLUPs or CDPs)
c. Local Climate Change Action Plan (LCCAP)
Annual Investment Plan (AIP)

(Lupon ng PSF/ PSF Secretariat)
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Pagpasa ng mga Panukala
(Project Proposal)
(Tagapagtaguyod ng mga
LGU/ L/CO)

PROPOSAL
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Pag-aaral at Pagsusuri

PROPOSAL

(PSF Secretariat/ DBP/
Interagency technical group/ CCC)
Pre-assessment/
Panimulang
Screening

4
PARA SA L/COS

Kasunduan at Pag-endoso
(Komisyoner ng CCC)
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Liham ng Kagustuhan (Intent)
Naisagawang Template ng Panukalang Proyekto
(Project Proposal)
Mga sanggunian sa pag-aangkop, na maaaring ibilang
ang alin sa sumusunod:
a. Mga pagtataya sa Panganib ng Klima at
Kahinaan (Climate and Disaster Risk and
Vulnerability Assessments - CDRVA)
b. CCA-DRR-enhanced Comprehensive Land Use/
Development plans (CLUPs or CDPs)
c. Local Climate Change Action Plan (LCCAP)
Resolusyon ng Organisasyon/Lupon na nagpapatibay
ng interes sa pagkakaroon ng akses sa Pondo

Ang iba pang kailanganing na dokumento ay
kinakailangan matapos maipasa ang panimulang
proseso ng screening.

(Field Appraisal)
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PROPOSAL
E

OV

PR

AP

Pinal na Pag-apruba sa
Proyekto
(Lupon ng PSF)

Acceptance Period:
Cycle 1: April to May | Cycle 2: October to November

PAANO
MAKIKIPAGUGNAYAN SA
PSF?

Mga Email Address:
psf@climate.gov.ph
psf.ccc@gmail.com
Website:
www.psf.climate.gov.ph
Numero sa Telepono:
(02) 925-8954
I-adres ang aplikasyon o Katanungan sa:

Head of the PSF Secretariat
Department of Finance
5/F DOF Building Roxas Blvd., Cor.
Pablo Ocampo Street, Manila 1004

