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I. Mga Visual Aids at Tools 

 VISUAL AID TOOL 

Panimula, Paalala, Mga Tips & 
Tricks: Page 7-9 

  

MODULE 1:  Pages 10 - 24 
Tungkol sa Module: 
 

Ang module na ito ay magsisilbing 
pundasyon ng lahat ng module at 
sessions. Lahat ng tao, anumang 
yugto ng buhay sila matatagpuan 
ay may pangarap at mga 
pangangailan. Ang MBA ay 
tinatayang mabuting kaibigan, 
maaasahang magbigay ng kalinga 
lalo na sa mga maliliit ang kita sa 
komunidad. 

Visual aid 1 – Ako si… (3 Katangian) Tool 1 – Kadalasang Sitwasyon sa 
Pangungutang 

Visual aid 2 - Kamusta po Kayo Mood 
Meter 

Tool 2 – Assessment tool upang Matiyak 
kung may Financial Well-being Plan 

Visual aid 3 – SUGOD (Kaunlaran at 
Kasaganahan sa Buhay) 

Tool 3 – Ano ang Pangarap mo sa 
Buhay? 

Visual aid 4 – Kalagayan at Magagawa (1) Tool 4 – Mga Kaagapay sa Pagtupad ng 
Aking Pangarap 

Visual aid 5 – Kalagayan at Magagawa (2) Tool 5 – Pansariling Pagsusuri ng 
Katangian ng MBA (KALINGA) 

Visual aid 6 – Mga Pinagkakakitaan  

Visual aid 7 – Kinagawian versus Maayos 
na Paggamit at Kaugalian sa Pinansya 

Visual aid 8 - BDS 

Visual aid 9 – Mga Nagawa ng MIMAP sa 
Panahon ng Pandemya 

Visual aid 10 – Yugto ng Buhay  

Visual aid 11 – Pangangailangan at 
Kagustuhan  

Visual aid 12 – Kinagawian at Huwarang 
Pag-unawa sa Galaw ng Pera 
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MODULE 2:  Pages 25-40 
Tungkol sa Module: 
 
Ang module na ito ay ipapabatid sa 
mga miyembro at di pa miyembro 
na may mga seryosong balakid,  
para makamit ang kaunlaran at 
kasaganahang pinapangarap. Ang 
mga peligro sa buhay ay hamon sa 
lahat, mayaman man o mahirap. 
Higit na kailangan ng mga 
mahihirap, sa anumang yugto sa 
buhay, na makamit ang mga 
pangangailangan sa kalusugan at 
kabuhayan sa pagtataguyod sa 
pamilya. Maaring ma-
proteksyunan laban sa mga peligro 
at dito ay maaasahan natin ang 
MBA sa pamamagitan ng micro-
insurance at iba pa niyang 
produkto at serbisyo. 

Visual aid 13 – Pagbabalik-tanaw sa Day 1 
(Tama o Mali) 

Tool 3 – Ano ang Pangarap mo sa 
Buhay? 

Visual aid 10 – Yugto ng Buhay  Tool 6 – Mga Peligro sa Bawat Yugto ng 
Buhay 

Visual aid 14 – 4Ps (Pangarap, Pag-
trabaho o Pagnenegosyo, Pag-iipon, at 
Paghahanda) 
 

Tool 7 – 3M (Muni-muni Moment) 

Visual aid 2 - Kamusta po Kayo Mood 
Meter 

Tool 8 – Risk Assessment tool 

Visual aid 15 – Paano ang Pagharap sa 
Peligro 

Tool 9 – PSF: SIMAC 

Visual aid 16 – Kwento nina Karla at 
Kardo: Pamilya Ordinaryo 

 

Visual aid 17 – Katatagan = 
Insurance/Peligro 

Visual aid 18 – Paano ka nahikayat na 
sumali sa MBA? 

Visual aid 19 – PSF: SIMAC 

Visual aid 20 – PSF: Sitwasyon = C+L+O+N 

Visual aid 21 – PSF: Ideya 

Visual aid 22 – PSF: Mechanics 

Visual aid 23 – PSF: Advantage 

Visual aid 24 – PSF: Conclusion 

MODULE 3: Pages 41 - 50 
Tungkol sa Module: 
Ang module na ito ay para sa mga 
bagong miyembro ng MBA. Ang 
review ng Modules 1 and 2 ay 
optional lamang para sa mga MBA 
Advocates. 

Visual aid 25 – Pagbalik-tanaw sa Day 2 
(Tama o Mali) 

Tool 10 – Case Studies 

Visual aid 19 – PSF: SIMAC  

Visual aid 26 – Kamusta ang PSF Praktis 

Visual aid 2 - Kamusta po Kayo Mood 
Meter 

Visual aid 27 – Halimbawa ng FAQs 

Visual aid 28 – Mga Tungkulin ng MBA 
(Kalinga at MBA) 

Visual aid 29 – 3A Test 
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Visual aid 30 – Anong A ang Tinutukoy? 

Visual aid 31 – Microfinance at MBA 

MODULE 4: Pages 51 - 61 
Tungkol sa Module: 
Ang module na ito ay 
magpapanday sa isipan ng mga 
miyembro na ang MBA ang SWAK 
na sagot upang harapin ang 
anumang pangangailangan sa 
yugto ng buhay. 
  

Visual aid 32 – Pagbabalik-tanaw sa Day 3 
(Punan ang mga patlang) 

Tool 11 – Mapagkukunan at Papel ng 
MBA sa Bawat Yugto ng Buhay 

Visual aid 33 – Hierarchy ng mga 
Pangangailangan 

Tool 12 – Pagsusuri ng MBA 

Visual aid 34 – Mga Mapagkukunan  

Visual aid 3 – SUGOD (Kaunlaran at 
Kasaganahan sa Buhay) 

Visual aid 35 – SWAK (Sulit, Wasto, 
Angkop at Kapakipakinabang) 

 

Visual aid 36 – Kahalagahan ng Bawat 
Kasapi ng MBA 

Visual aid 37 – Paano mapapalakas ang 
MBA? 

Visual aid 38 – Paano ma-reactivate ang 
Membership? 
 

Module 5: Pages 62 - 70 

Tungkol sa Module 

Visual aid 2 - Kamusta po Kayo Mood 
Meter 

Tool 5 – Pansariling Pagsusuri ng 
Katangian ng MBA (KALINGA) 

Visual aid 39 – Kalinga: Tungkulin at 
Responsibilidad 

Tool 13 – Apat na Uri ng Pagtatanong 

Visual aid 40 – 4Ps sa Pagpapadaloy ng 
Pulong o Pagsasanay 

 

Visual aid 41 – 4 na Uri ng Pagtatanong 

Annex : Pages 71-78  
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II. Panimula 

Ang generic learning development module pack (generic pack) na ito ay proyekto ng MiMAP. Naglalayon ang 

proyekto na ito na: 

• Sugpuin ang problema sa mga kasapi ng MBA na dating aktibo pero ngayon ay hindi na 

• Iparamdam at ipaalam sa mga hindi pa kasapi sa MBA na ituring na kaagapay ang MBA para sa kanilang mga pangarap sa buhay 

• Palakasin ang tiwala ng mga aktibong kasapi upang maging tagapagtaguyod (advocate) para sa MBA 

Ang generic pack na ito ay hindi inaasahang magbigay ng lubos (100%) na kasanayan sa mga local consultants upang maisakatuparan ang layunin 

ng modyul para sa mga kasapi. Naniniwala ang mga may-akda ng generic pack na ang pagkatuto sa pagpapadaloy ng kurso na Member Learning 

Development ay mas magiging kumpleto kung masusunod ang balangkas ni Donald Kirpatrick (nagtatag ng modelong ito noong 1959. Inilabas 

niyang muli ang modelo noong 1975 at muli noong 1993.) Para sa kanya may apat na antas ang pagsusuri ng pagkatuto: 

 

Member Learning Development 

 

 

 

 

Online na Pagsasanay + Generic Module Pack + Coaching 

and mentoring gamit ang Facebook 

R
ES

U
LT

A
 

TSPI 

Paggising at panunumbalik, 

reinstatement ng mga kasapi 

O
U

TC
O

M
E 



8 
 

III. Paalala sa mga Local Consultants  

 

1. Ang generic pack na ito ay para sa mga 

local consultants ng MiMAP. Ito ay kasangkapan 

para mabigyan ng kaukulang pagsasanay ang 

kanilang mga MBA Advocates upang mapagtibay, 

mahikayat at mapalago ang mga miyembro at 

patatagin ang kaalaman at pagtitiwala sa MBA – 

sa mga produkto at serbisyo nito. 

 

2. Ang mga session sa generic pack na ito 

ay maaring gamitin sa mga pagpupulong ng mga 

miyembro ng MBA – ang angkop, wasto at 

kapakipakinabang na paraan at haba ng sesyon 

(30 minues, 45 minutes o 60 minutes) ay iniiwan 

ng mga awtor ng generic pack na ito sa kamay ng 

mga sinanay na MBA. Sila ang tinatayang mas 

nakakaalam ng sapat na laman (content), at haba 

(delivery time) tamang haba at timpla ng mga 

session, visuals at tools. 

 

 

3. Ang mga tools at resources ay magagamit bilang visual aid habang nagpapadaloy ang mga local consultant sa harap ng mga target audience 

(MBA Advocates) o kinakausap na mga nanay (kung MBA Advocate naman ang magpapadaloy ng sesyon) – maaring i-print ang LINKS `sa isang 

A3 size na papel; ang likod ng TOOL ay magsisilbing kodigo sa pagsasanay sa mga miyembro sa iba’t ibang paksa ng module. 

4. Ang generic pack na ito ay kinakailangan pang i-customize at i-localize upang maging angkop sa tinatayang audience ng MBA.  

5. Mahalaga na maisalin ang generic pack sa dialect ng audience at ang mga konsepto ay siguruhing akma sa konteksto ng komunidad. 
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IV. Mga Tips at Tricks sa Pag-customize ng Module Para sa Local Consultants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Piliin ang session mula sa module na angkop sa paksa ng pulong  

Ano ba ang sa tingin mong kailangan ng mga kasapi sa pulong? 

2. Mag-pokus sa kabuuang latag  

Parating alalahanin ang balangkas ng module 1 to 4:  

• Kaunlaran at kasaganahan ng pamilya 

• Proteksyun sa peligro  

• Pre-membership orientation 

• Manatiling nakatuon sa takdang pamamaraan 

• Pagtataguyod sa MBA 

3. Ihanda ang mga kalahok sa pulong  

Sa pagiimbita sa mga dadalo, siguraduhing alam nila kung ano ang layunin ng pagpupulong. Dapat ay maramdaman nila ang praktikal 

na benepisyo sa kanila ng pulong na ito. Panghuli, dapat makumbinse sila na kapakipakinabang sa oras nila ang pulong na ito. 

4. Tiyakin na magdaos ng follow-up 

Ang pagkakaroon ng follow-up activity ang pinakamabisang paraan sa pag- customize ng module.  Ang follow-up na pulong ay para 

makapagtanong at balikan ang paksa na ibig pa nilang mapag-usapan.   

5. Paalalahanan ang mga kasapi na praktis ay kailangang gawin (mga tools ay gamitin sa pang - araw-araw na 

kalagayan) para sa higit na pagkatuto.  
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1. Deskripsyon ng Module: 

Ang module na ito ay magsisilbing 

pundasyon ng lahat ng module at 

sessions. Lahat ng tao, anumang yugto 

ng buhay sila matatagpuan ay may 

pangangailangan at mga pangarap. 

Lahat din ng tao ay mayroong 

nakasanayang gawi sa paggamit ng 

kaniyang pinansya. Ang MBA ay 

mabuting kaibigan, maaasahang 

magbigay ng kalinga lalo na sa mga 

maliliit ang kita sa komunidad. 

2. Para kanino ang Module na 

ito? 

Ang module na ito ay angkop na 

gamitin sa mga pagpupulong ng mga 

potential member, active but lapsed at 

member for less than a year na wala 

pang nadaluhang pagsasanay tungkol 

sa MBA. 

3. Bakit mahalaga para sa 

MBA ang module na ito? 

Ang MBA ay itinatag upang umagapay 

sa mga mamamayang mababa ang kita, 

walang ipon at walang mga proteksyun 

sa peligro tulad ng micro-insurance. 

Ang paguugnay ng kalingang handog ng 

MBA para maisakatuparan ang mga 

pangarap ng mga mamamayang ito sa 

anumang yugto ng kanilang buhay ang 

mensahe ng module. Magandang 

tuntungan ang mga aral ng module 

para sa mga miyembro at mga nais mag 

miyembro sa MBA. 

4. Layunin 

4.1 Para sa mga kalahok - Pagkatapos ng 

module na ito ay magkakaroon ang 

mga nanay ng kakayahang ipahayag 

ang pangarap nila sa pamilya – mga 

pangangailangan, pamamaraan, 

pangamba, at ang KAAGAPAY na MBA 

na maasahan, lalung lalo na sa gitna 

ng pandemya. Nilalayon din ng 

module na ito na matukoy ang 

kasalukuyang sitwasyong 

pampinansya ng kalahok pati na ang 

kanyang paggamit ng kita na 

mahalagang pundasyon sa pagkamit 

ng kaniyang pangarap.  

4.2 Para sa mga Advocate – Pagkatapos 

ng module na ito ay matututunan ng 

Advocate kung paano ipapaliwanag 

ang napakahalagang papel na 

ginagampanan ng MBA sa 

komunidad, kalinga para sa pagtupad 

ng mga pangarap, anumang yugto ng 

buhay ng mga kasapi at mga gustong 

hikayating sumapi sa MBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Module 
 

 

 

 

 
Kaunlaran at 

Kasaganaan ng 
Pamilya 

 

1 
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66. Mga Paksang tatalakayin sa Module 1: 

• Lahat tayo ay apektado ng krisis dala ng pandemya 

• Ang COVID 19 ay magbabago sa pananaw natin sa buhay 

• Ang pagbabagong ito ay dapat tapatan ng angkop na diskarte 

• Yugto ng Buhay – sa bawat yugto ng buhay mayroon tayong mga 

pangangailangan at inaasam/ ninanais na matupad.  Malaki ang 

ginagampanan ng pinansya sa pagpapatupad ng ating mga 

pangangailangan at ninanais.   Hindi natin kayang abutin ang mga 

ito ng mag-isa.  Kailangan natin ng taga-suporta, ng kaagapay.  Ang 

MBA ay may tungkulin at responsibilidad na magbigay ng KALINGA 

 

7. Mga Mensahe ng Module: 

• Lahat ay may pangarap para sa sarili/ sa pamilya   

• Mahalaga ang pagkakaroon ng kaugalian na wasto at maayos na 

paggamit ng pinansiya 

• Sa bawat yugto ng buhay mayroon tayong mga pangangailangan at 

inaasam/ ninanais na matupad 

• Ang MBA ay maaaring magbigay ng suporta at kalinga sa bawat 

pangangailangan, anumang yugto ng buhay 

 

 

 

  

Talaan ng mga Pangalan 

   PANGALAN YES NO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Module 1 
 
 

Module 2 

Kung ang kalahok ay walang 
ideya (“0”) sa kaunlaran at 
kasaganahan ng pamilya - YES 

Kung ang kalahok ay 
walang ideya (“0”) sa 
Proteksyun laban sa 
Peligro na kumakaharap 
sa yugto ng buhay niya - 
YES 

Kung ang kalahok ay may 
malinaw ng plano paano 
uunlad at sasagana ang buhay 
ng pamilya – NO 

Kung ang kalahok ay 
mayroon ng ideya at 
nakakuha na ng micro-
insurance (Proteksyun) 
mula sa MBA - NO 

Kapag may kakaunting alam 
kung papaano uunlad ang 
pamilya ngunit maraming 
tanong - YES 

Kapag may kakaunting 
alam o dating kumuha ng 
micro-insurance ngunit 
napaso o di na muling 
nag-renew - YES 

5. Guide para sa local consultant na 

gagamit ng module na ito: 

 
5. 1 Mag-pokus sa kabuuang latag; Alalahanin 

ang balangkas ng module 1 to 5: Kaunlaran 

at Kasaganahan ng Pamilya – Ang module 

na ito ang “hook” o tuntungan ng lahat ng 

pag-uusap sapagka’t ito ang puno at dulo 

ng pagsisikap at pagtataguyod ng bawat 

pamilya. Ito rin ang puno at dulo ng 

kalingang handog ng MBA 

5.2. Paano malalaman kung kailangan pang 

dumalo sa isang pagpupulong ng Module 1 

and 2? 
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  Generic Session Plans 
M o d u l e   1 

Session 1.1 

Layunin 

• Pag-usapan ang konteksto ng pag-sasanay (training)  

• Malaman ang mga inaasahan sa pagsasanay 

• Magkasundo sa mga dapat gawin upang maging matagumpay ang 

pagsasanay. 

 

Mga Paksa at Mensahe 

• Panalangin at Lupang Hinirang  

• Pagpapakilala   

• Pagkalahatang Konsepto ng Pagsasanay 

• Mga Inaasahan  

• Paano Makatulong maging Matagumpay ang Pagsasanay 

 

Activities 

• Pambungad na pahayag 

• Paglista ng mga Tanong na Inaasahang Masagot ng Pagsasanay 

• Hulaan ang Mensahe ng Drawing. 

 

 
 

Visual Aids and Tools: 

 

  Visual Aid #1: 3 Katangian 

https://drive.google.com/file/d/1VRbD0sknTwYrCRh_Mg_k-GSHOTBfV2lD/view?usp=sharing
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Session 1.1 
Visual Aids and Tools: 

 

Mga Paksa at Mensahe 

Kamustahan  

“Kumusta po kayo?” 

“Alin dito ang angkop na larawan tungkol sa inyong sitwasyon 

ngayon?  (kapamilya, kalusugan, at kabuhayan)” 

Mahalaga sa MFI/MBA na malaman ang inyong kalagayan sa gitna ng 

pandemya/krisis.   

 

Lahat tayo ay apektado ng krisis dala ng pandemya 

Ang COVID 19 ay magbabago sa pananaw natin sa buhay.   

Ang pagbabagong ito ay dapat tapatan ng angkop na diskarte.” 

 

Activities 

• Mood Meter Moment (3M)  

• SUGOD,  Session   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual aid #2: Mood Meter Graphic 

 

Visual aid #3: SUGOD 

 

Session 1.1 

https://drive.google.com/file/d/1GEWapgMFQCZQJzFDk65vPdBVnvorDS2d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEWapgMFQCZQJzFDk65vPdBVnvorDS2d/view?usp=sharing
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Session 1.1 

Mga Paksa at Mensahe 

Tignan ang mga sagot ng mga nanay sa tanong #1 KALAGAYAN at #2 

MAGAGAWA (ipakita ang Visual Aid #5 at lagyan ng CHECK ang mga 

drawing na umaayon sa sagot ng mga nanay) 

 

Financial literacy o kaalaman hinggil sa pinansya na mga bagay ay usapin 

ng PERA o KA-PERAHAN 

 

SAAN PO KAYO KUMUKUHA NG PERA O SAAN NANGGAGALING ANG PERA 

NINYO? Sweldo? Kita sa negosyo? Padala? Pension? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

  Visual Aid #4:  Kalagayan at Magagawa (1) 

Visual aid #5 Kalagayan at Magagawa (2) 

 

Visual aid #6: Source of income  

 

https://drive.google.com/file/d/1GEWapgMFQCZQJzFDk65vPdBVnvorDS2d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEWapgMFQCZQJzFDk65vPdBVnvorDS2d/view?usp=sharing
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Session 1.1 

Mga Paksa at Mensahe 

MERON PO BANG MAY PAGKAKAUTANG SA INYO? ANU ANONG MGA 

SITWASYON KAYO KADALASAN UMUUTANG?  (Ipasagot sa mga kalahok 

ang Tool #1 Kadalasang Sitwasyon sa Pangungutang) 

KAILAN NAGIGING MABUTING DESISYON ANG PANGUNGUTANG? 

Gamitin ang Visual Aid #7 Kinagawian versus maayos na paggamit at 

kaugalian sa pinansya at ipaliwanag ang dalawang karanasan sa paggamit 

ng pinansya.  

KINAGAWIAN 

1. (A1) Mula sa KITA o INCOME ay pupunta sa (A2) GASTOS PALABAS) 

2. Pag naubos ang pera, (B1) UUTANG, TAPOS AY (B3) MAUUBOS. PAG 

NAUBOS (A3) ay PALABAS 

3. Walang nadadagdag sa (B2) ASSETS o mga kagamitan o puhunan 

para sa kabuhayan 

HUWARAN 

1. (A1) Mula sa KITA o INCOME ay pupunta sa (A2) GASTOS. Pag naubos 

ay (A3) PALABAS 

2. (A1) Maaring magdagdag ng ASSETS (B1), at mula sa ASSET ay may 

pagkakataon magdagdag ng kita (pagpapalago o pagpapagulong ng 

pera pabalik sa A1 o INCOME o KITA) 

3. (B2) Papalaguin ng mga ari-arian at ang KITA sa hinaharap ay 

gaganda para sa PANGARAP PARA SA PAMILYA 

4. (C1) Ang paghiram ng pera upang bumili ng pagkakakitaang ari-arian 

o ASSETS kung mababayaran ng KITA nito ang interes ng UTANG 

5. (C2) ang Paglabas ng pera ay bahagi ng pagbabayad ng utang 

(CREDIT) 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

  Tool # 1: Kadalasang Sitwasyong sa Pangungutang 

Visual aid #7 Kinagawian versus maayos na paggamit 

at kaugalian sa pinansya 

 

Pasagutan ang Tool #2 assessment tool upang matiyak kung may 

financial well-being plan sa mga kalahok at tukuyin kung sino ang 

magpapatuloy sa module 1 at didiretso sa module 3 batay sa scoring.  

Scoring: 

Ang mga kalahok na sumagot ng “Mayroon” na 3 o higit pang beses 

ay pupunta na sa Module 2 
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Session 1.1 

Mga Paksa at Mensahe 

Bago wakasan ang session, tanungin ang mga sumusunod: 
• Ang mga impormasyong naibahagi ba ay tumutugon sa sitwasyon, 

hinahanap na sagot o inspirasyon? 
• Kaya bang angkinin ang mga kaalaman at hubuging muli ng mas simple 

para sa mga pulong ng mga nanays? 
• Kamusta ang pagtingin mo ngayon sa MFI at MBA? 

 
1. Nakita po natin kung gaano kahalaga ang kaalaman at 

pangunawa sa KINAGAWIAN pagdating sa PERA, panahon man ng 
pandemya o hindi. 

2. Nakita po at naranasan natin na higit ang hamon ngayong 
panahon ng pandemya 

3. Mahalaga po na pagnilayan natin ang mga KINAGAWIAN at 
pagisipan ang mga ARAL AT PRINSIPYONG HATID NA HUWARANG 
PAGGAMIT SA PERA 

4. Ang MBA ay sangay ng MICROFINANCE INSTITUTION o MFI at 
makakatulong ng malaki upang marating natin ang HUWARANG 
paggamit sa PERA: 

• Prinsipyo ng pagiimpok para sa paglago ng ari-arian o ASSETS 

• Prinsipyo ng MAGANDANG DESISYON sa PAGHIRAM NG PERA 
– upang palaguin ang ASSETS na gamit sa kabuhayan o 
pagne-negosyo 

• PAGBANTAY SA MGA ASSETS, KASAMA NA PO ANG ATING 
SARILI – SAPAGKA’T ANG ATING BUHAY AT KAKAYAHANG 
KUMITA PARA SA PANGARAP NA MAUNLAD NA BUHAY PARA 
SA PAMILYA ANG ATING #1 ASSET. 
 

LAHAT PO NG MGA KAKAILANGANIN NATING TULONG PARA MAGING 

HUWARAN ANG ATING PAGGAMIT SA PERA ay MAIHAHANDOG SA ATIN 

NG MFI AT NG MBA. BUT WAIT, THERE’S MORE… ANG MFI AY MAY 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

Tool #2 Assessment tool upang matiyak kung may 

financial well-being plan 

 

Visual aid #9: Mga naisagawa ng MIMAP sa panahon ng 

Pandemyaat kaugalian sa pinansya 

 

BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES NA MAAARING TUMULONG SA 
ATING LAHAT NA NAGIISIP MAG NEGOSYO O PALAGUIN PANG LALO 
ANG ATING KITA SA BUSINESS. 

 

Sa panahon naman ng pandemya, ito ang mga nagawa at naitulong 

ng MiMAP sa mga miyembro nito. (Ipakita ang Visual Aid #9 Mga 

naisagawa ng MiMAP sa panahon ng Pandemya) 
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Session 1.2 

Layunin 

• Ipadama ang kalingang handog ng MFI (Tulong sa pagiimpok, access sa 
micro-credit pampuhunan o para lumago ang Kabuhayan) o 
proteksiyon sa pangarap sa pamamagitan ng insurance na produkto 
ng MBA 

• Ipaliwanag paano tumutulong ang MFI at ang MBA sa bawat yugto ng 
buhay 
 

Mga Paksa at Mensahe 

Yugto ng Buhay  
1. Binata/Dalaga 
2. Bagong Kasal 
3. May Batang Anak  
4. Nagpapaaral ng Anak  
5. May Anak na Nakapagtapos  
6. Nagsasarili na Mag-Asawa 
7. Bahagyang Nag-Retiro  
8. Ganap na Nag-Retiro  
9. Nangangailangan ng Tagapag-Alaga 

 
Sa bawat yugto ng buhay mayroon tayong mga pangangailangan at 
inaasam/ ninanais na matupad.  

a. Ano ang iyong mga pangangailangan o mga ninanais sa 

ngayon?  

b. Sino ang katuwang mo para maabot o matugunan ang mga 

pangangailangan o ninanais? 

Activities 

• Survey ng Yugto ng Buhay 
• Pagbahagi ng Karanasan 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

  Visual aid #10: Yugto ng Buhay 

Visual aid #11: Pangangailangan at Kagustuhan 

https://drive.google.com/file/d/1Nv_Q8mTOgvqNsx-KIC1CaIdPolhZ-ApN/view?usp=sharing
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Session 1.2 

Layunin 

• Isaboses ang pangarap ng pamilya para sa isang maginhawang 
pamumuhay 

• May positibong pananaw sa proteksyun ng insurance para sa pamilya 

 
Mga Paksa at Mensahe 

Ang kabuuan ng ating mga pangangailangan at ninanais hindi lang sa 

ngayon, pati na sa darating na panahon ay ang pangarap (vision) natin sa 

buhay.   

“Ano ang pangarap mo sa buhay?” 

”Hindi natin kayang abutin ang mga ito ng mag-isa.  Kailangan natin ng 

taga-suporta, ng kaagapay.” 

Malaki ang ginagampanan ng pinansya sa pagpapatupad ng ating mga 

pangangailangan at ninanais. 

May mga produkto at serbisyo ang micro-insurance para matulungan ka 
na maabot ang iyong pangangailangan at ninanais.   
Sa bawat yugto ng buhay mayroon tayong mga pangangailangan at 
inaasam/ ninanais na matupad.  
 

Activities 

• Pagsasalarawan ng Pangarap.  

• Pag-bahagi ng mga Pangarap 

• Pag-tukoy ng mga Taga-suporta para Maabot ang Pangarap 

• Pili ng Pares:  Alin sa mga produkto/serbisyo ng ASKI/ TSPI/CARD ang 
makaka-tugon sa pangangailangan ko? 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

  Tool #3: Ano ang Pangarap mo sa Buhay? 

Tool #4: Mga Kaagapay sa Pagtupad ng Aking Pangarap 
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Session 1.3 

Layunin 

Talakayin ang tungkulin at responsibilidad ng Mutual Benefit Association  
(MBA)  

 
Mga Paksa at Mensahe 

Ang MBA ay may tungkulin at responsibilidad na magbigay ng KALINGA: 

K – olektahin at i-tala ng mabuti ang kontribusyon ng mga MBA members 

A – lamin ang kalagayan ng mga kasapi 

L – inawin ang mga proseso ng MBA at tumugon sa mga katanungan ng 

miyembro 

I – paalam ang mga gawain ng MBA 

N – magbigay ng Notice o paalala sa mga tungkulin at responsibilidad ng 

kasapi 

G – abayan ang kasapi at kaniyang pamilya sa panahon ng pag-claim ng 

benepisyo 

A – garan at dekalidad na serbisyo 

 

Activities 

• Brainstorming:  Mga katangian na kailangan ng MBA Advocate para 

maging epektibo ang MBA?   

• Pansariling Pagsusuri (Self-Assessment) ng Katangian Bilang MBA 

Advocate 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

  Tool #5: Pansariling Pagsusuri ng Katangian ng MBA 

(KALINGA) 
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Session 1.4  

 

Layunin 

Ibahagi ang pananaw tungkol sa mga modules 
 
Mga Paksa at Mensahe 

Pagbahagi ng opinyon tungkol sa 3 aspeto ng pag-sasanay:  Nilalaman 

(content), kakayahang magamit (usability) at kaugnayan (relevance) sa 

tungkulin at responsibilidad ng MBA (tignan ang Pagtatasa ng Natutunan 

sa ibaba - page 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 Activities 

• Talakayan 
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RECOMENDASYON PARA SA MGA  
TAGAPAG-PADALOY (Facilitator) 

TIPS AND TRICKS PARA SA PAGPAPADALOY NG SESYON 

• Minsan ay wala sa YUGTO NG BUHAY na talakayan ang mga 
walang anak o di kaya ay ang mga binata at dalaga na may 
pinapaaral – siguraduhing nasasakop natin ang lahat ng mga uri 
ng tinatawag na “modern family arrangements.” 

• Tiyakin na lahat ng mga gamit ay very friendly. 

• Maging masinop sa paggamit ng oras sa pagpapadaloy. 

• Gawing masaya ang mga pamamaraan sa pagpaapdaloy ng sesyon. 

• Ang mga visual aids ay naglalayong pasayahin ang mga sesyon. 

• Sikaping maging maliwanag ang mga paksa at pamamaraan ng 
pagpapadaloy ng sesyon. 

 

• Sikaping maging angkop at wasto ang mga impormasyon na 
ibinabahagi at naiuugnay sa MBA.  

• Mag-aral at mag-praktis ng pagpapadaloy  - paano gamitin ang mga 
sesyon, visuals at tools. 

• Maghanda ng PSF o Persuasive Selling Format/pitch bago 
pumunta sa area (may halimbawa sa Module 2). 

• Gawing angkop sa kasalukuyang sitwasyon ng ating mga nanay sa mas 
mababaw na approach na mabilis na maunawaan. 

• Ibangga sa yugto ang highs and lows ng buhay 

• Maganda kung maisalin sa local dialects (ang mga sesyon, visuals 
at tools). 

• Maganda kung mata-translate sa local dialects (e.g., Ilokano, Bisaya, o 
sa Bikol). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGA REKOMENDASYON PARA SA TAGAPAGPADALOY AT MGA TIPS AND TRICKS SA MODULE 1 

 

1. May mga nagsasabi na ang 10 minutes – 20 minutes ay sapat na panahon na upang ipadaloy ang isang 

sesyon 

2. May mga nagsasabi ng 1 hour 

3. Ang mungkahi ay paikliin hanggang 30 – 45 minutes 

4. Mahalaga po isaalang-alang ang oras. Madalas kasi sa liblib na lugar hirap sila tumanggap ng 

impormasyon kapag masyadong matagal ang sesyon. 

5. Kapag malaki ang grupo, maaaring magtawag lamang ng 1 hanggang 3 participants sa sharing. Hindi 

naman kinakailangang kunin ang lahat ng reaksyun upang makatipid sa oras. 

 

MGA 

KARAGDAGANG 

MUNGKAHI 

TUNGKOL SA 

MODULE 1 
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TIPS SA PAGLALAGOM NG BAWAT SESSION 

STEP GAGAWIN HALIMBAWA 
1 Balikan ang layunin, paksa at mensahe 

ng session 
Sa session 1.1 ay nilayon nating: 
Pagkatapos ng session, ang mga kalahok ay: 

• Kayang ipahayag ang kalagayan at mga ginagawa 

• Mailatag ang mga pinagkukunan ng pera at mga pingakakagastusan 

• Maipaliwanag sa sariling pananalita ang KINAUGALIAN AT HUWARANG GALAWAN 
NG PERA sa pamilya 

 

2 Tanungin ang mga kalahok tungkol sa 
mga babaunin nilang kaalaman sa pag-
uwi sa pamilya 

“Kamusta po tayo – nakatulong po ba ang ating talakayan upang makamit ang mga 
layunin, paksa at mensahe ng session?” 
 
Ipakitang muli ang mga visual aids at tanungin ang kalahok ng kanilang babauning 
kaalaman pag-uwi sa pamilya. 
 

3 Susugan o bigyan ng dagdag na linaw 
ang mga tugon ng kalahok 

“Tama po yan” 
“Tama po pero mas mainam kung pati mga bayad sa utang ay ituring na GASTOS” 
“Maganda po ang mungkahi niyo nanay, ugaliing may daily at weekly recording ng KITA 
AT GASTOS”  
 

4 Lagumin ang lahat ng magagandang 
sinabi at banggitin ano ang mangyayari 
sa hinaharap – kelan ang susunod na 
pulong o kung may assignment ang 
kalahok, kailan nila dapat matapos. 

“Dito na po nagtatapos ang ating pulong. Salamat at sa tingin ko sa kalidad ng mga 
tugon natin ay marami naman tayong natutunan sa session1 at mga take-home o happy 
bitbit na aral at kakayahan sa pag-galaw ng pera sa pamilya.” 
 
“May kasabihan nga, ang wais sa pera ay wais daw sa buhay” 
 

 

 

 



23 
 

✓ Tips sa pag-sagot sa mga mahihirap na tanong o pagpapahayag sa mga kalahok na sila ay narinig at 

naiintindihan natin. Banggitin ang mga sumusunod sa na aakmang sitwasyon: 
• Kamusta po kayo? 

• Gusto po namin kunin ang inyong feedback o reaksyon sa mga ginagawa po ng MFI at MBA? 

• Noted po sa inyong mga katanungan o isyu na nabanggit at ang tugon ko po diyan ay ____________________. 

• Iyan pong feedback o katanungan po ninyo at isyu ay kukumpirmahin ko po muna at babalikan ko po kayo kapag tiyak na po ang aking 

kasagutan. 

• Kung may mga karagdagang tanong, isyu, mungkahi o reaksyon po kayo na maisip pagkatapos ng sesyong ito ay maaari po ninyong 

iparating kina _________________ sa numerong ____________ o sa opisina po sa ___________. 

• Maraming salamat po sa inyong partisipasyon at pagdala sa araw na ito! 

 

Pagtatasa ng Natutunan (Reflection questions para sa mga dumalo ng session)  

 

 

 

 

 

 

 

Bago wakasan ang pagpupulong sa gabay ng Module 1 sessions, 

tanungin ang mga Advocates: 

1. Ang mga impormasyong naibahagi ba ay tumutugon sa sitwasyon, hinahanap 

na sagot o inspirasyon? 

2. Kaya bang angkinin ang mga kaalaman at hubuging muli ng mas simple para sa 

mga pulong ng mga nanays? 

3. Kamusta ang pagtingin mo ngayon sa MBA? 



24 
 

Module 1 Visuals and Tools na kakailanganing ihanda (iPRINT kung may kakayahan) 

Visual aid 1 – Ako si… (3 Katangian) Tool 1 – Kadalasang Sitwasyon sa Pangungutang 

Visual aid 2 - Kamusta po Kayo Mood Meter Tool 2 – Assessment tool upang Matiyak kung may 
Financial Well-being Plan 

Visual aid 3 – SUGOD (Kaunlaran at Kasaganahan sa Buhay) Tool 3 – Ano ang Pangarap mo sa Buhay? 

Visual aid 4 – Kalagayan at Magagawa (1) Tool 4 – Mga Kaagapay sa Pagtupad ng Aking Pangarap 

Visual aid 5 – Kalagayan at Magagawa (2) Tool 5 – Pansariling Pagsusuri ng Katangian ng MBA 
(KALINGA) 

Visual aid 6 – Pinagkakakitaan   

Visual aid 7 – Kinagawian versus Maayos na Paggamit at 
Kaugalian sa Pinansya 

 

Visual aid 8 - BDS  

Visual aid 9 – Mga Nagawa ng MiMAP sa Panahon ng 
Pandemya 

 

Visual aid 10 – Yugto ng  Buhay   

Visual aid 11 – Pangangailangan at Kagustuhan   

Visual aid 12 – Kinagawian at Huwarang Pag-unawa sa Galaw 
ng Pera 
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Module 
 

 

 

 

 
Proteksyun  

sa Peligro 

1. Deskripsyon ng Module: 

Ang module na ito ay ipapabatid sa mga 

miyembro at di pa miyembro na may mga 

seryosong balakid, para makamit ang kaunlaran 

at kasaganahang pinapangarap. Ang mga 

peligro sa buhay ay hamon para sa lahat, 

mayaman man o mahirap. Higit na kailangan ng 

mga mahihirap, sa anumang yugto sa buhay, na 

makamit ang mga pangangailangan sa 

kalusugan at kabuhayan sa pagtataguyod sa 

pamilya. Maaaring ma-proteksyunan laban sa 

mga peligro at dito ay maaasahan natin ang 

MBA sa pamamagitan ng micro-insurance at iba 

pa niyang produkto at serbisyo. 

2. Para kanino ang Module na ito? 

Ang module na ito ay para sa mga di pa 

miyembro at maaaring miyembro na o datihang 

miyembro ngunit wala o kulang pa ang 

kaalaman sa peligro sa buhay at sa proteksyung 

handog ng MBA. 

3. Bakit mahalaga para sa MBA ang 

module na ito? 

Ang module na ito ay malaking “hook” ng MBA 
para sa mga “customer” – mga Karla at Kardo, 
ordinaryong mamamayan na maliit ang kita at 
walang proteksyun sa kanilang buhay, ari-arian 
at higit sa lahat, sa pinapangarap ng kaunlaran 
at kasaganahan ng pamilya. 

 

2 
4. Layunin 

4.1 Para sa mga kalahok – maipaliwanag 

sa sariling pananalita at  makumbinse 

na ang proteksyun ay mainam kaysa 

pagsisisi o sa salitang inggles: “better 

to be safe than sorry”. Ang reaksyung 

inaasahan ay ang pagkuha ng 

proteksyun (micro-insurance) at iba 

pang produkto (Basic Life) para sa 

peligro ng pagkakasakit o 

pagkakamatay o paghahanda sa 

katandaan (G-Life) kung maayos rin 

lamang ang kinikita sa kasalukuyang 

yugto ng buhay. 

4.2  Para sa mga Advocate – ito ay 

mahalagang module na dapat gamitin 

ng Advocate upang makumbinse ang 

sinumang prospect (di pa miyembro 

ng MBA) na protektahan ang 

kaunlaran at kasaganahang 

pinapangarap para sa pamilya. Kung 

gagamitin ang Persuasive Selling 

Format o PSF, ang mga peligro, sa 

kalusugan, aksidente, sa kabuhayan, 

ang kasama sa sitwasyon na 

malulunasan ng handog na kalinga ng 

MBA 
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6. Paano malalaman kung kailangan pang dumalo sa 

isang pagpupulong ng Module 1 and 2? 
 

67. Mga Paksang tatalakayin sa Module 2: 

• Peligro na nagbabantang harangan tayo na maabot ang 

ating mga pangarap   

• 4Ps na pantapat sa mga pangangailangan paglalakbay 

natin sa bawat yugto ng buhay:  Pangarap, Pag-

nenegosyo/pag-hanap-buhay, Pag-iipon, Paghahanda  

• Reaksiyun sa peligro? (Iwas, Bawas, Handa, Balewala) 

 

8. Mga Mensahe ng Module: 

• Ang MBA ay maaaring magbigay ng suporta at kalinga sa bawat 
pangangailangan, anumang yugto ng buhay. 

• Ano ang mga peligro na kinakaharap ko sa aking buhay ngayon? 
[Kalusugan, Kabuhayan, Pamilya) 

• Paano ko mapapaghandaan ang peligro? 
 

 

  

Talaan ng mga Pangalan 

   PANGALAN YES NO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Module 1 
 
 

Module 2 

Kung ang kalahok ay walang 
ideya (“0”) sa kaunlaran at 
kasaganhan ng pamilya - YES 

Kung ang kalahok ay 
walang ideya (“0”) sa 
Proteksyun laban sa 
Peligro na kinakaharap sa 
yugto ng buhay niya - YES 

Kung ang kalahok ay may 
malinaw ng plano paano 
uunlad at sasagana ang  
buhay - NO 

Kung ang kalahok ay 
mayroon ng ideya at 
nakakuha na ng micro-
insurance (Proteksyun) 
mula sa MBA - NO 

Kapag may kakaunting alam 
kung papaano uunlad ang 
pamilya ngunit maraming 
tanong - YES 

Kapag may kakaunting 
alam o dating kumuha ng 
micro-insurance ngunit 
napaso o di na muling 
nag-renew - YES 

5. Guide para sa local consultant na 

gagamit ng module na ito: 

 
5. 1 Mag-pokus sa kabuuang latag; alalahanin 

ang balangkas ng module 1 to 5: 

Kaunlaran at kasaganahan ng Pamilya – 

Ang module na ito ang “hook” o 

tuntungan ng lahat ng pag-uusap 

sapagka’t ito ang puno at dulo ng 

pagsisikap at pagtataguyod ng bawat 

pamilya. Ito rin ang puno at dulo ng 

kalingang handog ng MBA 

5.2. May sample generic PSF na maaaring 

mahugot – value proposition of the MBA, 

pitch highlighting why their MBAs value 

proposition is superior to that of the 

insurance providers in their areas of 

operation. 
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Generic Session Plans 

M o d u l e   2 

Session 2.1  

Layunin 

• Maalala ang mga tinalakay sa Day 1  

• Malaman ang mga tatalakayin sa Day 2 

• Magkasundo sa mga dapat gawin upang maging matagumpay 
ang pagsasanay. 

 

Mga Paksa at Mensahe 

• Panalangin  

• Lupang Hinirang  

• Pagpapakilala 

• Pagbabalik Tanaw sa Day 1 

• Pangkalahatang Pananaw:  Nasaan na Tayo sa mga Tatalakayin  
 

Activities 

• Opening Remarks 

• Power Up:  Tama o Mali 

 
 

Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #13 Pagbabalik-tanaw sa Day 1 (Tama o Mali) 
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Session 2.2 

Layunin 

• Ipaliwanag ang peligro na kinakaharap sa bawat yugto ng buhay 

• Mapagtanto na mahalagang umaksyon upang maging matatag sa 

pagharap sa mga peligro 

 
Mga Paksa at Mensahe 

Kamustahan  

 
Mahalaga sa MFI/MBA na malaman ang inyong kalagayan sa gitna 
ng pandemya/krisis.   

 
Nasa kalagitnaan pa po tayo ng pandemya - mahabahaba pa ang 
lalakbayin natin para malampasan ito.  

 
Sa ngayon karamihan sa atin ang inaalala ay ang peligrong dulot ng 
COVID 19.   

 
Ang peligro ay bahagi na ng buhay.  Kapag iniiwasan, hahabulin ka 

nyan. Kailangan harapin para malampasan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

  Visual aid #2: Mood Meter Graphic 

Activities 

• Kamustahan  

• Brainstorming:  Mga Peligrong Kinakaharap Natin 
Pagbabahagi ng mga halimbawa ng peligro 
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Layunin 

Ipaliwanag ang peligro na kinakaharap sa bawat yugto ng buhay 

 

Mga Paksa at Mensahe 

Tatalakayin po natin sa araw na ito ang tungkol sa mga peligro na 

nagbabantang harangan tayo na maabot ang ating mga 

pangarap…    

 

Activities 

• Balik Tanaw sa Yugto ng Buhay  

• Mix & Match:   

• Round 1: Yugto ng Buhay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

  Visual aid #10: Yugto ng Buhay 

Session 2.2 
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Layunin 

Mapagtanto na mahalagang umaksyon upang maging matatag sa 

pagharap sa mga peligro 

 

 

Mga Paksa at Mensahe 

Tingan natin ang iba't-ibang yugto na buhay.  Eto po ang daan na 
tinatahak natin - minsan nilalakad, minsan tinatakbo, minsan 
tinatambayan… 

 
May 4Ps tayo na pantapat sa mga pangangailangan paglakbay natin 
sa bawat yugto ng buhay:  Pangarap, Pag-nenegosyo/pag-hanap-
buhay, Pag-iipon, Paghahanda sa mga inaasahan at hindi 
inaasahan.  

 
Peligro ay ang posibilidad na hindi maganap, maabot ang 
inaasahan.  Bawat yugto ng buhay ay may peligro.   

 
Ano ang pwede natin gawin kapag may peligro? (Iwas, Bawas, 
Handa, Balewala) 

 
MBA:  Kaagapay sa Pagharap sa peligro 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

  Tool #3: Ano ang Pangarap mo sa Buhay 

Visual aid #14: 4Ps  

 

Tool #6: Mga Peligro sa Bawat Yugto ng Buhay 

Session 2.2  

Activities 

• Pangangailangan vs Peligro 

• Round 2:  Paano Haharapin ang Peligro 

• Pagbahagi ng Sariling Kwento sa Pagharap sa Peligro o 

Makinig sa Kuwento ng Pamilyang Ordinaryo 

 

https://drive.google.com/file/d/1hGs34NipSNNXleGTdUqA-znVbigl7G4k/view?usp=sharing
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Visual Aids and Tools: 

  Visual aid #15: Paano ang Pagharap sa Peligro 

Visual aid #16: Kwento nina Karla at Kardo, Pamilya 

Ordinaryo 

Session 2.2 

https://drive.google.com/file/d/1IsajRD4aSHvWeieXWSJc2ENWust8axix/view?usp=sharing
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Session 2.2  

Layunin 

Pagpasiyahang maging SECURE ang pamilya 

 
Mga Paksa at Mensahe 

• Ano ang mga peligro na kinakaharap ko sa aking buhay ngayon? 
[Kalusugan, Kabuhayan, Pamilya) Ilista sa Worksheet. 

• Alin dito ng pinakamahalaga (dapat bantayan)? 

• Ano ang mangyayari kapag hindi mo yan napaghandaan?  

• Ano ang mangyayari kung mapapag-handaan ang peligro?  

• Paano mapapaghandaan ang peligro?  

• Kapag hindi ko mapaghandaan ang…  

• baka… 

• Kapag napaghandaan ko ang…magiging… 

 
Para sa mga pamilya na maliit ang kinikita, napakalaking bagay ang 
anumang KAPAHAMAKAN (PAGKAKASAKIT AT PAGKAKA-OSPITAL, PAGKA-
AKSIDENTE, PAGKAMATAY, PAGKAWALA NG HANAP-BUHAY, ATBP., 
sapagka’t kung hind handa o WALANG PROTEKSYUN ay maapektuhan ang 
araw-araw na gastusin sa bahay o kaya ay maisasantabi ang ilang 
mahalangang gastusin katulad ng pagkain o edukasyon kapag dumating 
ang isang EMERGENCY dulot ng KAPAHAMAKAN. Ipasagot ang Tool #8 
Risk Protection Plan sa mga kalahok upang matukoy kung ano pang 
kinakaharap na malalaking peligro ng pamilya. 

 

Activities 

• 3M - Muni-Muni Moment 

• Pagbabahagi ng Limang (5) Peligro sa Buhay mo 

• Priotization ng Peligro: Piliin ang Top 3 na Peligro  

• Paglista ng mga kailangan na suporta: Di -Pinansyal at Pinansyal 

• Risk Assessment tool 
 

 

Visual Aids and Tools: 

 

  Tool #7: 3M Muni-muni 

Visual aid #17: Katatagan = insurance over peligro 

Visual aid #17: Katatagan = insurance over peligro 

https://drive.google.com/file/d/1mIVNR78EUoY9gWBzRZ6xlWHKyOr1_kKj/view?usp=sharing
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Session 2.3 

Layunin 

1. Maunawaan ng mga kalahok kung ano ang Persuasive Selling Format 
(PSF) at ang gamit nito sa “pagbenta” ng mga Micro Insurance 
product at services sa mga target na customer. 

 
Mga Paksa at Mensahe 

Paano ka nahikayat sumali sa MBA?  

 
Persuasive Selling Format o PSF – isang mabisang paraan upang 
maipaunawa natin ang kahalagahan ng micro insurance sa target na 
customer at mahikayat sila na sumali sa ating MBA. Ito ay makatutulong sa 
pagbuo ng “market pitch” o isang script o sanaysay upang maipaliwanag 
ng epektibo ang MBA at ang micro insurance products at services.  

 

Activities 

• Pagbabahagi ng Karanasan 

• Talakayan 

• Power Up:  Mix & Match 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

 Slide deck 

Visual aid #18: Paano ka nahikayat na sumali sa MBA 

https://drive.google.com/file/d/1SFlto5KLFTWn88SDk4hgvmBh-5U7w1pk/view?usp=sharing
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  Session 2.3  

Layunin 

2) Mabigyan ng pagsasanay ang mga kalahok sa paggamit ng PSF sa 

isang pagsasanay. 

 
Mga Paksa at Mensahe 

Mga Sangkap: SIMAC + CLON  

SIMAC  

Situation (Sitwasyon), Idea (Ideya), Mechanics (Mga hakbang), Advantage 

(Pakinabang), at Conclusion (Pangwakas). 

 

Condition (kondisyon) 

Limitation (Limitasyon) 

Opportunities (Oportunidad) 

Needs (Pangangailangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #19: PSF: SIMAC 

Visual aid #20: PSF Sitwasyon: CLON 

Visual aid #21: PSF Ideya 

https://drive.google.com/file/d/1cGM4M0LGl5ZupuBsIRz75QlD-ioX5w93/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bLPqnlqQ62vpGKpB8rWeUixLhaECYjSS/view?usp=sharing


35 
 

 

  

Session 2.3  

Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #22: PSF Mechanics 

Visual aid #23: PSF Advantage 

Visual aid #24: PSF Conclusion 

Session 2.3  

https://drive.google.com/file/d/1WOQlf8iMQfUzd80d7eVk0Tlyt0WRvWJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXJoPrK-0TUXiegnCZFxtPaZcOT80twe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rzeO5VNJK-Q8K4mohPidX_IkkrrL-WSz/view?usp=sharing
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Session 2.4 

Layunin 

(Itaguyod ang MBA) 

1) Makalikha ang mga tagapagpasanay at ang mga kalahok ng FAQ na 

makakatulong sa pagpaliwanag ng polisiya, proseso at benepisyo ng 

MBA. 

2) Ibahagi ang pananaw tungkol sa mga modules 

 
Mga Paksa at Mensahe 

Paano makahikayat na sumali o bumalik sa pagiging aktibo sa MBA.   

Pagbahagi ng opinyon tungkol sa 3 aspeto ng pag-sasanay:  nilalaman 

(content), kakayahang magamit (usability) at kaugnayan (relevance) sa 

tungkulin at responsibilidad ng MBA.   

 

Activities 

Paano makahikayat na sumali o bumalik sa pagiging aktibo sa MBA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #19: PSF: SIMAC 

Assignment 

Maghanda ng 5 -Minute 

Pitch gamit ang SIMAC + 

CLON 

 

https://drive.google.com/file/d/1yssBEpou1w5cc4tj-xDT4ijFr2xj0HTO/view?usp=sharing
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Tignan ang sample SIMAC na magagamit sa pag-pitch ng MBA upang maibahagi ang Value Proposition ng MBA 

SITWASYON IDEYA MECHANICS ADVANTAGES CLOSE 

Challenge- Ngayong 
panahon ng pandemya 

MBA 
Ang 
Swak na 
Kaagapay 
Always 
Ready to 
Assist 
 
Sa panahon ng pandemya 
– may kakaibang 
MASKARA ang first line of 
defense natin sa CLON ng 
panahon – MBA askara 

Ang pagsali sa MBA ay 
kasing dali ng 1-2-3: 
 
1.Sagutin ang MBA 
application form at 
requirements 
 

2. Makibahagi sa 
Oryentasyon o Pre-
Membership Orientation 
 

3. Kumuha ng 3-in-1 
package - Puhunan + 
Pagiimpok + Proteksyon 

TRIPLE A 
ABOT-KAMAY- sa maliit 
na halaga mabibigyang 
proteksyun ang pamilya at 
mga pangarap 
AVAILABLE-Open para sa 
lahat at nagbibibgay 
serbisyo anumang yugto 
ng buhay mo. 
ACCESSIBLE-madaling 
lapitan (nasa komunidad 
mo), may mga MBA 
officers na nagro-rota at 
tatagpuin ka lingo-linggo 

Ano pa ang inaantay mo? 
 
Mag-desisyon at mag-
plano nang protektahan 
ang kinabukasan at 
kagalingan  
ng iyong pamilya. 
 
Join ka na ng MBA 
ngayon.  
 
Hindi pinaghihintay ang 
pagtupad ng  pangarap 
na guminhawa ang 
pamilya sa hinaharap. 

Limitasyon- Di makalabas 
at gumala 

Opportunity- Na umukit 
na panibagong paraang 
kumita, mag-impok at ma-
protektahan sa peligro 

Need- tulong kaalaman, 
payo, supply – kung may 
kalakal, pag-iingat, pondo, 
sisidlan ng ipon 

REKOMENDASYON  TIPS AND TRICKS PARA SA PAGPAPADALOY NG SESYON 

• Pwedeng i-deliver ng paisa-isa ang bawat sessions na tatagal 
sa 30 mins kada sesyon. 
 

• Sapat at maliwanag naman. Pwedeng i-expand at paiksiin. 

• Ang PSF ay magandang gabay kung nais ng tagapagpadaloy na ihayag 
ang produkto o serbisyo bilang natatanging sagot, lunas o sagot sa 
tanging pangangailangan, problema, limitasyon o pangarap ng isang 
prospect (na maging miyembro ng MBA) 
 

• Ang PSF ay subok ng pamamaraan na ginagamit hanggang ngayon ng 
mga kompanyang nagbebenta ng mga produktong tinaguriang FAST 
MOVING CONSUMER GOODS (FMCG) 

MGA IMPORTANTENG ASPETO NA DAPAT ISAALANG-ALANG NG TAGAPAG-PADALOY NG MODULE 2 
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TIPS SA PAGLALAGOM NG BAWAT SESSION 

STEP GAGAWIN HALIMBAWA 
1 Balikan ang layunin, paksa at 

mensahe ng session 
Sa session 2.1 ay nilayon nating: 
Pagkatapos ng session, ang mga kalahok ay: 

• Ipaliwanag ang peligro na kinakaharap sa bawat yugto ng buhay. 

• Mapagtanto na mahalaga umaksyon upang maging matatag sa 
pagharap sa mga peligro. 

 
2 Tanungin ang mga kalahok 

tungkol sa mga babaunin nilang 
kaalaman sa paguwi sa pamilya 

“Kamusta po tayo – nakatulong po ba ang ating talakayan upang 
makamit ang mga layunin, paksa at mensahe ng session?” 
 
Ipakitang muli ang mga visual aids at tanungin ang kalahok ng kanilang 
babauning kaalaman pag-uwi sa pamilya nila. 

3 Susugan o bigyan ng dagdag na 
linaw ang mga tugon ng 
kalahok 

“Tama po yan.” 
“Tama po pero mas mainam kung pati mga bayad sa utang ay ituring na 
GASTOS.” 
“Maganda po ang mungkahi niyo nanay, ugaliing may daily at weekly 
recording ng KITA AT GASTOS.”  

4 Lagumin ang lahat ng 
magagandang sinabi at 
banggitin ano ang mangyayari 
– kelan ang susunod na pulong 
o kung may assignment ang 
kalahok, kailan nila dapat 
matapos. 

“Dito na po nagtatapos ang ating pulong. Salamat at sa tingin ko sa 
kalidad ng mga tugon natin ay marami naman tayong natutunan sa 
session 2 at mga takehome o happy bitbit na aral at kakayahan sa pag-
galaw ng pera sa pamilya.” 
 
“May kasabihan nga, ang wais sa pera ay wais daw sa buhay” 
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✓ Tips sa pag-sagot sa mga mahihirap na tanong o pagpapahayag sa mga kalahok na sila ay narinig at 

naiintindihan natin. Banggitin ang mga sumusunod sa akmang sitwasyon: 
• Kamusta po kayo? 

• Gusto po naming kunin ang inyong feedback o reaksyon sa mga ginagawa po ng MFI at MBA? 

• Noted po sa inyong mga katanungan o isyu na nabanggit at ang tugon ko po diyan ay ____________________. 

• Iyan pong feedback o katanungan po ninyo at isyu ay kukumpirmahin ko po muna at babalikan ko po kayo kapag tiyak na po ang aking 

kasagutan. 

• Kung may mga karagdagang tanong, isyu, mungkahi o reaksyon po kayo na maisip pagkatapos ng sesyong ito ay maaari po ninyong 

iparating kina _________________ sa numerong ____________ o sa opisina po sa ___________. 

• Maraming salamat po sa inyong partisipasyon at pagdala sa araw na ito! 

Pagtatasa ng Natutunan (Reflection questions para sa mga dumalo ng session)  

 

 

 

 

 

 

 

Bago wakasan ang pagpupulong sa gabay ng Module 2 sessions, 

tanungin ang mga Advocates: 

1.Ang mga impormasyong naibahagi ba ay tumutugon sa sitwasyon, hinahanap na 

sagot o inspirasyon? 

2.Kaya bang angkinin ang mga kaalaman at hubuging muli ng mas simple para sa mga 

pulong ng mga nanays?Kamusta ang pagtingin mo ngayon sa MBA?  

3. Kamusta ang pagtingin mo ngayon sa MBA? 
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Module 2 Visuals and Tools na kakailanganing ihanda (iPRINT kung may kakayahan) 

Visual aid 13 – Pagbabalik-tanaw sa Day 1 (Tama o Mali) Tool 3 – Ano ang Pangarap mo sa Buhay? 

Visual aid 10 – Yugto ng  Buhay  Tool 6 – Mga Peligro sa Bawat Yugto ng Buhay 

Visual aid 14 – 4Ps (Pangarap, Pag-trabaho o pagnenegosyo, 
Pag-iipon, at paghahanda) 

Tool 7 – 3M (Muni-muni Moment) 

Visual aid 2 - Kamusta po Kayo Mood Meter Tool 8 – Risk Assessment tool 

Visual aid 15 – Paano ang Pagharap sa Peligro Tool 9 – PSF: SIMAC 

Visual aid 16 – Kwento nina Karla at Kardo: Pamilya 
Ordinaryo 

 

Visual aid 17 – Katatagan = insurance/peligro  

Visual aid 18 – Paano ka nahikayat na sumali sa MBA?  

Visual aid 19 – PSF: SIMAC  

Visual aid 20 – PSF: Sitwasyon = C+L+O+N  

Visual aid 21 – PSF: Ideya  

Visual aid 22 – PSF: Mechanics  

Visual aid 23 – PSF: Advantage  

Visual aid 24 – PSF: Conclusion  
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4.  Layunin 

4.1     Para sa mga kalahok – Mapagtanto 

kung paano nakakatulong ang MBA 

na maitaguyod ang pangarap na 

kaunlaran at masaganang buhay sa 

pamamagitan ng available, 

accessible at affordable products 

and services. 

4.2   Para sa mga Advocate– ang module na 

ito ay magbibigay ng basic na 

kaalaman tungkol sa MBA, ang 

handog nitong kalinga para tumulong 

itaguyod ang pangarap ng mga 

maliliit para sa maunlad at 

masaganang buhay; mailahad ang 

value proposition ng MBA; masagot 

ang Frequently Asked Questions 

(FAQs) ng mga tao hinggil sa MBA at 

maisalarawan ang pagtulong ng MBA 

sa pamamagitan ng kanyang mga 

produkto at serbisyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Layunin 

 

  

Module 
 

 

 

 

 
Pre-membership 

Orientation 

1. Paglalarawan ng Module: 

Ang module na ito ay para sa mga bagong 

miyembro ng MBA. Ang review ng Modules 1 

and 2 ay optional lamang para sa mga MBA 

Advocates. 

 

2. Para kanino ang Module na ito? 

Dapat ay alamin ng tagapag-daloy ng Module 3 

kung ang mga dadalo ay may game plan na o 

wala? Kung wala pa ay hikayatin sila na 

magsanay muna sa module 1 at 2. 

 

3. Bakit mahalaga para sa MBA ang 

module na ito? 

Sa module na ito napakikilala ang kaibahan ng 
MBA sa mga ordinaryong kompanya na 
nagbebenta ng insurance. Mas napapalalim ang 
mga katangian ng MBA na naghihiwalay sa 
kanya sa mga kompanyang hangad at prioridad 
ay kumita. 

 

3 
 

3 
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6. Paano malalaman kung kailangan pang dumalo 

sa isang pagpupulong ng Module 1 and 2? 
 

 

6. Paano malalaman kung kailangan pang dumalo 

sa isang pagpupulong ng Module 1 and 2? 
 

67. Mga Paksang tatalakayin sa Module 3: 

• Persuasive Selling Format (SIMAC, CLON) 

• FAQ's - Anong mga madalas na itinatanong?  

• Ang KPIs at portfolio ng ating MBA ay malaking indikasyon na 

ito ay matibay na institusyon at maaasahan (M2) ng mga 

miyembro sa pagbibigay 

8. Mga Mensahe ng Module: 

• Sa tuwing bibili tayo ng produkto o serbisyo, madalas na may 

tatlong A tayo na isinasaalang-alang. Gusto natin na ang produkto 

at serbisyo ay:  Abot-kamay +  Available +  Accessible = 

• Ang KPIs at portfolio ng ating MBA ay malaking indikasyon na ito 
ay matibay na institusyon at maaasahan (M2) ng mga miyembro 
sa pagbibigay proteksyon sa kanilang pamilya. 

• Mahalaga ang pagtutugma ng pangangailangan ng ating mga 
customer o miyembro sa mga produkto at serbisyo ng MBA. At sa 
gawaing ito, importanteng alam natin ang mga produkto, serbisyo, 
at proseso ng MBA. 

 

 

 

  

Talaan ng mga Pangalan 

   PANGALAN YES NO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Module 1 
 
 

Module 2 

Kung ang kalahok ay walang 
ideya (“0”) sa kaunlaran at 
kasaganhan ng pamilya - YES 

Kung ang kalahok ay 
walang ideya (“0”) sa 
Proteksyun laban sa 
Peligro na kumakaharap 
sa yugto ng buhay niya - 
YES 

Kung ang kalahok ay may 
malinaw ng plano paano 
uunlad at sasagana ang buhay 
- NO 

Kung ang kalahok ay 
mayroon ng ideya at 
nakakuha nan g micro-
insurance (Proteksyun) 
mula sa MBA - NO 

Kapag may kakaunting alam 
kung papaano uunlad ang 
pamilya ngunit maraming 
tanong - YES 

Kapag may kakaunting 
alam o dating kumuha ng 
micro-insurance ngunit 
napaso o di na muling 
nag-renew - YES 

5. Guide para sa local consultant na 

gagamit ng module na ito: 

I-classify ang mga dadalong MBA Advocates 

kung may naiisip na silang diskarte ng 

pagtuturo sa mga hindi pa miyembro ng 

MBA o mga dating miyembro pero 

nanghinawa at nawala na sa listahan ng mga 

miyembro. Kung kakaunti lamang ang 

nalalaman ng mga Advocate tungkol sa 

pagpapalabas ng pangarap, pagsiyasat sa 

mga peligro sa buhay, kailangang handog ng 

MBA at iba pang paksa sa module 2 ay 

kailangang pagsabihan ang mga Advocates 

na ibahagi pa ang mga paksa at mensahe ng 

modules 1 at 2. 

 

 
 

 

5. Guide para sa local consultant 

na gagamit ng module na ito: 
 

 Classify ang mga dadalong MBA Advocates 

kung may naiisip na silang diskarte ng pagtuturo 

sa mga di pa miyembro ng MBA o mga dating 

miyembro pero nanghinawa at nawala na sa 

listahan ng mga miyembro. Kung kakaunti 

lamang ang nalalaman ng mga Advocate tungkol 

sa pagpapalabas ng pangarap, pagsiyasat s 

amga peligro sa buhay, kalingang handog ng 

MBA at iba pang paksa sa module 2 ay 

kailangang pagsabihan ang mga Advocates na 

ibahagi pa ang mga paksa at mensahe ng 

modules 1 at 2. 
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  Generic Session Plans 

 
M o d u l e   3 

 

M o d u l e   3 
Session 3.1 

 

Session 3.1  Panimula Layunin 

• Maalala ang mga tinalakay sa Day 2 

• Malaman ang mga tatalakayin sa Day 3 

• Magkasundo sa mga dapat gawin upang maging matagumpay 

ang pagsasanay.   

 
Mga Paksa at Mensahe 

• Panalangin  

• Pagpapakilala 

• Pagbabalik Tanaw sa Day 2 

• Pangkalahatang Pananaw:  Nasaan na Tayo sa mga Tatalakayin 

Activities 

• Opening Remarks 

• Power Up: Tama o Mali 

 
 

 

Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #25: Pagbabalik-tanaw sa Day 2 
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Session 3.2 

Layunin 

• Ipaliwanag kung ano ang MBA, bakit mahalaga ang pagsali sa 
MBA, at paano maging miyembro ng MBA. 

• Matukoy ang mga benepisyo, ambag, serbisyo at patakaran ng 
MBA. 

 
Mga Paksa at Mensahe 

I-PSF Presentations – may halimbawa ng generic PSF sa pahina 24 

 

Bawat isa ay magbabahagi ng PSF presentation 5 minuto sa 

presentation + 5 minuto para sa pagbigay komento o mungkahi para 

mapabuti ang presentation. 

 

Gabay sa pagbigay ng komento o mungkahi:  gamitin ang sandwich 

model.  

  

Ang nagustuhan ko …(what I liked ) 

Ano kaya … (how about…) 

Ang natutunan ko …(what I learned) 

Ano ang inyong natutunan sa pag-gamit ng PSF?   

Nagamit ba ang SIMAC? 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

  Visual aid #19: PSF SIMAC 

Activities 

• Break-out Groups:   

5 min - presentation  

5 min - komento o mungkahi 

• Talakayan sa Plenaryo 

 

 

Activities 

• Breakout  Groups:   

5 min - presentation  

5 min - komento o mungkahi 

• Talakayan sa Plenaryo 

 

Visual aid #26: Kamusta ang PSF Praktis 

 

 

Visual aid #26: Kamusta ang PSF Praktis 

 

https://drive.google.com/file/d/1cGM4M0LGl5ZupuBsIRz75QlD-ioX5w93/view?usp=sharing
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Session 3.2 

 

Session 3.2 Mga Paksa at Mensahe 

FAQ's - Anong mga madalas na itinatanong?  

Ano ang MBA? (Mutual Benefit Association) 

MFI (Micro Finance Institution) 

Anong koneksyon ng MBA sa MFI?  

 

Ang MBA ba ay tulad ng rural bank?  

 

Ano ang mga responsibilidad ng MBA?  

Ano naman ang responsibilidad ng members?  

Anong benepisyo ang makukuha ko sa MBA?  

(What's in it for me/WIIFM) 

Paano ako makasisiguro na mabibigay sa akin ang pangakong benepisyo 

ng MBA ninyo? 

Ano ang mga patakaran para sa mga members? 

 

Sa tuwing bibili tayo ng produkto o serbisyo, madalas na may tatlong A 

tayo na isinasaalang-alang. Gusto natin na ang produkto at serbisyo ay: 

 Abot-kamay +  Available +  Accessible = Marketable (o mataas na 

pagtangkilik)   

 

 

 

Activities 

• Talakayan sa Plenaryo   

• Case Study:  Ano ang angkop na produkto o serbisyo?  Anong tuloy 

ang pwede maibigay ng MBA advocate?   

• Power UP:  Paano swak sa Triple A ang MBA?  

 

Visual Aids and Tools: 

 

  Visual aid #2: Mood Meter Graphic 

Visual aid #27: Halimbawa ng FAQs 

 

 

Visual aid #27: Halimbawa ng FAQs 

 

https://drive.google.com/file/d/1GEWapgMFQCZQJzFDk65vPdBVnvorDS2d/view?usp=sharing
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Session 3.2 

Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #28: Mga Tungkulin ng MBA (Kalinga at MBA) 

 

Visual aid #29: Triple A Test 

 

Visual aid #29: Triple A Test 

Visual aid #30: Anong A ang tinutukoy mo? 

 

Visual aid #30: Anong A ang tinutukoy mo? 
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  Session 3.3 

 

Session 3.3 Layunin 

Ibahagi ang pananaw tungkol sa mga module sessions 

 

Mga Paksa at Mensahe 

VIP's (Very Important Points)  

1) Ang KPIs at portfolio ng ating MBA ay malaking indikasyon na ito ay 
matibay na institusyon at maaasahan (M2) ng mga miyembro sa 
pagbibigay proteksyon sa kanilang pamilya. 

2) Mahalaga ang pagtutugma ng pangangailangan ng ating mga 
customer o miyembro sa mga produkto at serbisyo ng MBA. At sa 
gawaing ito, importanteng alam natin ang mga produkto, serbisyo, at 
proseso ng MBA. 

3) Dapat alamin kung ang ating MBA ay tumutugon sa pangangailangan 
ng mga customer at miyembro gamit ang Triple A checklist – Abot-
kamay, Available at Accessible.  
 
Dahil dito, masasabi natin na ang MBA ay talagang OKAY: 

 

O-pen sa lahat 

K-aagapay sa ano mang sitwasyon 

A-AA – Abot-kamay + Available + Accessible (3A) 

Y- not? 

 

 

 

 

 

Activities 

• Paglalagum/Synthesis  

• Talakayan 

 

 

Activities 

• Paglalagum/Synthesis  

• Talakayan 

 Visual Aids and Tools: 

 

  Visual aid #31: Microfinance at MBA 
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KALINGA MBA  

Kolektahin 

Alamin 

Linawin 

Ipaalam 

Notice 

Gabayan at  

Agaran  

+ 

Mag-ipon 

Bakit di subukan, 

Aktibong lumahok 

 

 

REKOMENDASYON  TIPS AND TRICKS PARA SA PAGPAPADALOY NG SESYON 

• Dapat alamin kung ang ating MBA ay tumutugon sa 
pangangailangan ng mga customer at miyembro. 

 

• Mahalaga ang pag-tugma ng pangangailangan ng ating mga 
customer o miyembro sa mga produkto at serbisyo ng MBA. 

 

MGA KARAGDAGANG MUNGKAHI TUNGKOL SA MODULE 3 

1. May mga nagsabi ng 10 minutes – 20 minutes ay sapat na panahon na upang ipadaloy ang isang sesyon 

2. May mga nagsabi ng 1 hour 

3. Ang mungkahi ay paikliin hanggang 30 – 45 minutes 

4. Mahalaga po i-consider ang oras, madalas kasi sa liblib na lugar hirap sila tumanggap ng information  pag masyadong matagal ang 

sesyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGA IMPORTANTENG ASPETO NA DAPAT ISAALANG- ALANG NG TAGAPAG-PADALOY NG MODULE 3 

 

 

MGA IMPORTANTENG ASPETO NA DAPAT ISA-ALANG ALANG NG TAGAPAG-PADALOY NG MODULE 2 

 

LIST OF 

ABBREVIATIONS 

 

LIST OF 

ABBREVIATIONS 

Triple A  

Abot-kamay, 

Available, at 

Accessible 
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TIPS SA PAGLALAGOM NG BAWAT SESSION 

STEP GAGAWIN HALIMBAWA 
1 Balikan ang layunin, paksa at mensahe 

ng session. 
Sa session 3.1 ay nilayon nating: 
Pagkatapos ng session, ang mga kalahok ay: 

• Maalala ang mga tinalakay sa Day 2 

• Malaman ang mga tatalakayin sa Day 3 

• Magkasundo sa mga dapat gawin upang maging matagumpay ang pagsasanay.   

2 Tanungin ang mga kalahok tungkol sa 
mga babaunin nilang kaalaman sa pag-
uwi sa pamilya. 

“Kamusta po tayo – nakatulong po ba ang ating talakayan upang makamit ang mga layunin, 
paksa at mensahe ng session?” 
 
Ipakitang muli ang mga visual aids at tanungin ang kalahok ng kanilang babauning kaalaman 
pag-uwi sa pamilya.  

3 Susugan o bigyan ng dagdag na linaw 
ang mga tugon ng kalahok. 

“Tama po yan” 
“Tama po pero mas mainam kung pati mga bayad sa utang ay ituring na GASTOS” 
“Maganda po ang mungkahi niyo nanay, ugaliin ang daily at weekly recording ng KITA AT 
GASTOS.” 

4 Lagumin ang lahat ng magagandang 
sinabi at banggitin ano ang mangyayari 
sa hinaharap – kelan ang susunod na 
pulong o kung may assignment ang 
kalahok, kailan nila dapat matapos. 

“Dito na po nagtatapos ang ating pulong. Salamat at sa tingin ko sa kalidad ng mga tugon 
natin ay marami naman tayong natutunan sa session 2 at mga take-home o happy bitbit na 
aral at kakayahan sa pag-galaw ng pera sa pamilya.” 
 
“May kasabihan nga, ang wais sa pera ay wais daw sa buhay” 

 

✓ Tips sa pag-sagot sa mga mahihirap na tanong o pagpapahayag sa mga kalahok na sila ay narinig at 

naiintindihan natin. Banggitin ang mga sumusunod sa na aakmang sitwasyon: 
• Kamusta po kayo? 

• Gusto po naming kunin ang inyong feedback o reaksyon sa mga ginagawa po ng MFI at MBA? 

• Noted po sa inyong mga katanungan o isyu na nabanggit at ang tugon ko po diyan ay ____________________. 

• Iyan pong feedback o katanungan po ninyo at isyu ay kukumpirmahin ko po muna at babalikan ko po kayo kapag tiyak na po ang aking 

kasagutan. 
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• Kung may mga karagdagang tanong, isyu, suhestyon o reaksyon po kayo na maisip pagkatapos ng sesyong ito ay maaari po ninyong 

iparating kina _________________ sa numerong ____________ o sa opisina po sa ___________. 

• Maraming salamat po sa inyong partisipasyon at pagdala sa araw na ito! 

 

 

 

Module 3 Visuals and Tools na kakailanganing ihanda (iPRINT kung may kakayahan) 

Visual aid 25 – Pagbabalik-tanaw sa Day 2 (Tama o Mali) Tool 10 – Case Studies 

Visual aid 19 – PSF: SIMAC  

Visual aid 26 – Kamusta ang PSF Praktis  

Visual aid 2 - Kamusta po Kayo Mood Meter  

Visual aid 27 – Halimbawa ng FAQs  

Visual aid 28 – Mga Tungkulin ng MBA (Kalinga at MBA)  

Visual aid 29 – 3A Test  

Visual aid 30 – Anong A ang Tinutukoy?  

Visual aid 31 – Microfinance at MBA  
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4.2     Para sa mga Advocate – Higit na 

maipagtatanggol ng advocate ang 

mga simulain ng MBA, praktikal ng 

tulong at handog ng MBA kung 

mapagaaralan ang module na ito. 

Ang SWAK ay magandang pang- 

bangga sa mga plano ng mga 

miyembro upang siguruhing sila ay 

handa laban sa peligro at maipahatid 

ang kalinga ng MBA sa lahat ng oras 

lalo na sa panahon ng re-activation. 

 

5. Guide para sa local consultant na 

gagamit ng module na ito: 

5.1 Mag-pokus sa kabuuang latag; 

alalahanin ang balangkas ng module 

1 to 5: Kaunlaran at kasaganahan ng 

Pamilya – Ang module na ito ang 

“hook” o tuntungan ng lahat ng pag-

uusap sapagka’t ito ang puno at dulo 

ng pagsisikap at pagtataguyod ng 

bawat pamilya. Ito rin ang puno at 

dulo ng kalingang handog ng MBA 

5.2 May sample generic PSF na maaring 

mahugot – value proposition of the 

MBA, pitch highlighting why their 

MBAs value proposition is superior 

to that of the insurance providers in 

their areas of operation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Module 
 

 

 

 

 
Manatiling 

Nakatuon sa 

Itinakdang Paraan 

1. Paglalarawan ng Module: 

Ang module na ito ay magpapanday sa isipan ng 

mga miyembro na ang MBA ang SWAK na sagot 

upang harapin ang anumang pangangailangan 

sa yugto ng buhay. 

 

2. Para kanino ang Module na ito? 

Para sa mga miyembrong may potensiyal na 

magadvocate at para sa mga advocate. 

 

3. Bakit mahalaga para sa MBA ang 

module na ito? 

Ang module na ito ay magpapalakas ng hanay 
ng mga advocate, mga tagapag-tanggol, taga-
tulak ng kahalagahan ng MBA sa buhay ng mga 
maliliit. 

4.  Layunin 

4.1     Para sa mga kalahok – lalong 

mapagtibay ang tiwala sa MBA bilang 

kalinga at kaagapay sa anumang 

pangangilangan sa yugto ng buhay. Sa 

anumang peligro – kalusugan, lalo na 

ngayong pandemya, kabuhayan, lalo 

pa’t hinahamon ng bagong normal ang 

dating mga kakayahan at kagawian sa 

kabuhayan at higit sa lahat, kahandaan 

sa kamatayan, isa sa mga malaking aral 

na pandemya ay ang virus ay totoo at 

walang pinipili, mayaman man o 

mahirap. 

 

 

4 
 

4 
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77. Mga Paksang tatalakayin sa Module 4: 

• Ano ang mga responsibilidad ng MBA?  

• Ano naman ang responsibilidad ng members?  

• Anong benepisyo ang makukuha sa MBA? 

8. Mga Mensahe ng Module: 

• Ang MBA ay itinatag sa pundasyon na ito - tugunan ang 

pangangailangan at suportahan ang mga pangarap ng mga 

maliliit na tao - maliit ang kita, walang kaseguruhan sa buhay, 

walang ipon, walang puhunan para makapagsariling 

kabuhayan. 

 

 

 

• Ang Advocate at ang MBA ay magkatuwang - sa MBA ay may matibay 

na sandigan ang komunidad. 

• Mahalaga ang pangarap sa bawat tao, sa bawat pamilya.  Ito ay 

nagbibigay direksyon at pagganyak sa ating mga gawain. Upang 

matupad ang pangarap, kailangan may plano, matukoy kung ano ang 

kailangan, pagkukunan, peligro at paghahanda.   

9. Layunin 

• Masuri ang mga pamamaraan sa pag-abot ng mga pangarap at 

pag-tugon sa mga pangangailangan ng pamilya 

• Mapabatid na may reactivation mechanism ang MBA at may 

pakialam ang MBA kahit hindi aktibo ang miyembro 

• Magbigay mungkahi paano mapapanatiling aktibo ang myembro 

ng MBA 

 

 

 

  

Talaan ng mga Pangalan 

   PANGALAN YES NO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Module 1 
 
 

Module 2 

Kung ang kalahok ay walang ideya 
(“0”) sa kaunlaran at kasaganhan ng 
pamilya - YES 

Kung ang kalahok ay walang ideya 
(“0”) sa Proteksyun laban sa Peligro 
na kumakaharap sa yugto ng buhay 
niya - YES 

Kung ang kalahok ay may malinaw ng 
plano paano uunlad at sasagana ang 
buhay - NO 

Kung ang kalahok ay mayroon ng 
ideya at nakakuha na ng micro-
insurance (Proteksyun) mula sa 
MBA - NO 

Kapag may kakaunting alam kung 
papaano uunlad ang pamilya ngunit 
maraming tanong - YES 

Kapag may kakaunting alam o 
dating kumuha ng micro-insurance 
ngunit napaso o di na muling nag-
renew - YES 

6. Paano malalaman kung kailangan pang dumalo sa isang pagpupulong ng Module 1 and 2? 
 

6. Paano malalaman kung kailangan pang dumalo sa isang pagpupulong ng Module 1 and 2? 
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  Generic Session Plans 

 M o d u l e   4 
 

M o d u l e   4 
Session 4.1  

 

Session 4.1  Panimula Layunin 

• Maalala ang mga tinalakay sa Day 3 

• Malaman ang mga tatalakayin sa Day 4 

• Magkasundo sa mga dapat gawin upang maging matagumpay 
ang pagsasanay.   
 

Mga Paksa at Mensahe 

• Panalangin  

• Pagpapakilala  

• Pagbabalik Tanaw sa Day 3 

• Pangkalahatang Pananaw:  Nasaan na Tayo sa mga Tatalakayin  

Activities 

• Opening Remarks 

• Power Up: Fill in the blanks 

Visual Aids and Tools: 

 

Slide Deck  

Power Load 
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Session 4.2 

Layunin 

Masuri ang mga pamamaraan sa pag-abot ng mga pangarap at pag-

tugon sa mga pangangailangan ng pamilya 

 
 
Mga Paksa at Mensahe 

Kamustahan  

 

Sa sesyon natin ngayon, pag-uusapan at pagplanuhan natin kung 

paano mabibigyan katuparan ang ating mga pangarap.  

 

Importante na matukoy natin kung nasaan tayo sa yugto ng buhay 

na pinagusapan sa Module 1.  

 

Sa bawat yugto ng buhay meron tayong mga pangangailangan. 

Inaasahan din natin na meron mapagkukunan ng pangangailangan - 

trabaho, negosyo, ipon, o utang.  Kung napaghahandaan ang 

pangangailangan, maiiwasan ang kagipitan na dala ng pagkaka-

baon sa utang.   

 

 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #32: Pagbabalik-tanaw sa Day 3 (Punan ang 

mga patlang) 

Activities 

• Talakayan sa Plenaryo 

• Workshop: Plano para sa Pag-unlad ng Pamilya 

 

 

Activities 

• Talakayan sa Plenaryo 

• Workshop: Plano para sa Pag-unlad ng Pamilya 

 

Visual aid #33: Hierarchy ng mga Pangangailangan 

 

Visual aid #33: Hierarchy ng mga Pangangailangan 
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Session 4.3 

 

Session 4.3 
Layunin 

Masuri ang mga pamamaraan sa pag-abot ng mga pangarap at pag-tugon 
sa mga pangangailangan ng pamilya 

 
Mga Paksa at Mensahe 

Pangunahing pangangailangan: pagkain, tirahan, damit, kaligtasan at 

seguridad  

Magandang pag-planuhan ang pangarap para matukoy anong mga 

milestones o targets ang dapat abutin sa bawat yugto para matupad ang 

pangarap.  

Sa ngayon (kasalukuyang yugto ng buhay), dapat natin matukoy: 

1) Ano ang mga pangangailangan mo? 

2) Ano ang pinagkukunan mo? 

3) Sapat ba? - kung hindi, ano ang mga dapat mo alamin at gawin para 

maging sapat? 

4) Anong mga peligro ang dapat paghandaan? Paano? 

5) Paano makaka-tulong ang MBA sa iyo? 

 

Activities 

• Workshop:  

• Pagbabahagi ng plano 

• SWAK Test 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #34: Mga Mapagkukunan 

Tool #11: Mapagkukunan at Papel ng MBA sa bawat 

Yugto ng Buhay 

 

Tool #11: Mapagkukunan at Papel ng MBA sa bawat 

Yugto ng Buhay 

Visual Aid #35: SWAK (Sulit, Wasto, Angkop, at 

Kapakipakinabang) 

 

 

Visual Aid #35: SWAK (Sulit, Wasto, Angkop, at 

Kapakipakinabang) 
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Session 4.4 

 

Session 4.4 Layunin 

Mapabatid na may reactivation mechanism ang MBA at may pakialam ang 
MBA kahit hindi aktibo ang miyembro 

 
Mga Paksa at Mensahe 

Mahalaga ang bawat miyembro sa MBA.   

Ang MBA as kasing lakas/tatag ng kanyang pinakamahinang kasapi (The 

MBA is as strong as its weakest link.)  

Gustong malaman ng pamunuan kung papano mas maging epektibo ang 

produkto at serbisyo sa inyo para maging matatag ang pamilya. Kapag 

matatag ang miyembro, matatag ang MBA.  

 

Activities 

Talakayan sa Plenaryo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #36: Kahalagahan ng bawat kasapi ng MBA  

 

Dagdag na Tanong sa Pakikipag-panayam (Interview) sa miyembro: 

1. Kung ang produkto ng MBA ay hindi tumutugon sa pangangailangan 

ko at ng aking pamilya, ano kaya sa triple A (abot-kaya, accessible, 

available) ang dapat na ayusin ng MBA? 

2. Kung hindi Abot-kamay ang produkto lalo na ngayong pandemya, ano 

sa tingin ninyo ang makatuwirang kontribusyun? 

3. Paano magagamit ang teknolohiya para sa Agarang pag-proseso at 

pag-kuha ng claim sa oras na maipasa na ang lahat ng requirements 

ngayong pandemya? 

4. Paano mapapanatiling aktibo ang isang miyembro o advocate lalo na 

ngayong ang bawat oras niya ay mahalaga para sa kabuhayan at 

pagbantay ng kalusugan dahil sa pasakit ng pandemya? 

5. Anong yugto ng buhay kaya mas maluwag ang oras at aktibo ang isang 

miyembro para maging advocate? 

 

Tool #12: Ebalwasyon ng MBA 

 

Tool #12: Ebalwasyon ng MBA 
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Session 4.5 

 

Session 4.5 Layunin 

Magbigay mungkahi paano mapapanatiling aktibo ang miyembro ng MBA 

 
Mga Paksa at Mensahe 

Kasapi ng MBA  

Kamusta naman ang karanasan mo sa paging miyembro ng MBA 

Sa palagay nyo, ano ang dapat gawin ng MBA para mapanatiling aktibo 

ang mga kasapi? Anong mga tanong ang dapat sagutin?  

 

Gusto nyo bang bumalik ulit sa pagiging aktibong kasapi ng MBA?  Anong 

suporta ang inaasahan nyo sa MBA Advocate?  

 

MBA Advocates 

Paano ma-reactivate ang inyong membership?  

Anong suporta ang inaasahan ng MBA Advocate sa mga miyembro?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglalagum:  

 

1)    Mahalaga ang pangarap sa bawat tao, sa bawat pamilya.  Ito ay 

nagbibigay direksyon at pagganyak sa ating mga gawain. Upang 

matupad ang pangarap, kailangan may plano, matukoy kung ano ang 

kailangan, pagkukunan, peligro at paghahanda. 

2)    Ang epektibong pamamaraan o plano ay SWAK sa atin:  Sulit sa oras at 
pagsisikap, Wasto at Angkop sa kasalukuyang sitwasyon, at 
Kapakipakinabang. 

3)    Ang MBA ay itinatag sa pundasyon na ito - tugunan ang 
pangangailangan at suportahan ang mga pangarap ng mga maliliit na 
tao - maliit ang kita, walang kaseguruhan sa buhay, walang ipon, 
walang puhunan para makapagsariling kabuhayan. Ang Advocate at 
ang MBA ay magkatuwang - sa MBA ay may matibay na sandigan ang 
komunidad. 

 

Activities 

Breakout Groups:   

1)   Mga Kasapi 

• Survey/Pag-suri sa Kasiyahan sa Pagseguro sa MBA 
• Talakayan/Brainstorming  
 

2)   MBA Advocates  

• Pag-gawa/bahagi ng info-graphic tungkol sa reactivation mechanism 
• Tukuyin ang mga inaasahan sa kasapi para maging actibo 
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Session 4.5 

Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #37: Paano mapapalakas ang MBA? 

Visual aid #38: Paano ma-reactivate ang Membership? 

 

Visual aid #38: Paano ma-reactivate ang Membership? 

Session 4.6 

Layunin 

• Pagsusuri ng mga Tinalakay 

• Ibahagi ang pananaw tungkol sa mga modules 

 

Mga Paksa at Mensahe 

Pagbahagi ng opinyon tungkol sa 3 aspeto ng pag-sasanay:  

nilalaman (content), kakayahang magamit (usability) at kaugnayan 

(relevance) sa tungkulin at responsibilidad ng MBA.   

 

Activities 

Talakayan 
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REKOMENDASYON  TIPS AND TRICKS PARA SA PAGPAPADALOY NG SESYON 

• Kailangan mas maraming terms na alam ang MBA.  

• Need ng maraming profile ng mga MBA members para mas 
maraming pwedeng i-share na kwento (magkaroon ng idea sa mga 
typical na pangangailangan, peligro at pamamaraan ng pagharap 
at pagtulong ng MBA). 

• Sana po mas mahaba yung oras ng ating talakayan, dahil feeling 
ko hindi pa po ako handa na magpadaloy pero naniniwala po ako 
na sa pamamagitan ng group chant (GC) ay ma- assist nyo pa rin 
po kami kapag may mga katanungan kami. 

 

• SWAK na swak sa pangarap 
• Sulit: sapat ang mga topics ng session. 
• Wasto: Bagay na bagay ang mga termino. 
• Angkop: sa panahon ang mga nabanggit. 
• Kapakipakinabang: makakatulong sa agad-agad na pagbibigay ng 
produkto sa mga miyembro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGA IMPORTANTENG ASPETO NA DAPAT ISAALANG- ALANG NG TAGAPAG-PADALOY NG MODULE 4 

 

 

MGA IMPORTANTENG ASPETO NA DAPAT ISA-ALANG ALANG NG TAGAPAG-PADALOY NG MODULE 4 

 

1) May mga nagsabi ng 10 minutes – 20 minutes ay sapat na panahon na upang ipadaloy ang 

isang sesyon 

2) May mga nagsabi ng 1 hour 

3) Ang mungkahi ay paikliin hanggang 30 – 45 minutes 

4) Mahalaga po i-consider ang oras, madalas kasi sa liblib na lugar hirap sila tumanggap ng 

information kapag masyadong matagal ang sesyon 

 

 

5) May mga nagsabi ng 10 minutes – 20 minutes ay sapat na panahon na upang ipadaloy ang 

isang sesyon 

6) May mga nagsabi ng 1 hour 

7) Ang mungkahi ay paiklin hanggang 30 – 45 minutes 

8) Mahalaga po iconsider ang oras. madalas kasi sa liblib na lugar hirap sila tumanggap ng 

information  pag masyadong matagal ang sesyon 

 

MGA 

KARAGDAGANG 

MUNGKAHI 

TUNGKOL SA 

MODULE 4 

 

MGA 

KARAGDAGANG 

MUNGKAHI 

TUNGKOL SA 

MODULE 4 

LIST OF 

ABBREVIATIONS 

 

LIST OF 

ABBREVIATIONS 

SWAK 

Sulit 

Wasto 

Angkop  

Kapakipakinabang 

 

Sulit, 
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STEP GAGAWIN HALIMBAWA 

1 Balikan ang layunin, paksa at mensahe 
ng session 

Sa session 4.1 ay nilayon nating: 
Pagkatapos ng session, ang mga kalahok ay: 

• Maalala ang mga tinalakay sa Day 3 

• Malaman ang mga tatalakayin sa Day 4 

• Magkasundo sa mga dapat gawin upang maging matagumpay ang pagsasanay.   
 

2 Tanungin ang mga kalahok tungkol sa 
mga babaunin nilang kaalaman sa pag-
uwi sa pamilya 

“Kamusta po tayo – nakatulong po ba ang ating talakayan upang makamit ang mga layunin, 
paksa at mensahe ng session?” 
 
IIpakitang muli ang mga visual aids at tanungin ang kalahok ng kanilang babauning kaalaman 
paguwi sa pamilya nila. 

3 Susugan o bigyan ng dagdag na linaw 
ang mga tugon ng kalahok 

 
“Tama po yan” 
“Tama po pero mas mainam kung pati mga bayad sa utang ay ituring na GASTOS” 
“Maganda po ang mungkahi niyo nanay, ugaliing ang daily at weekly recording ng KITA AT 
GASTOS”  
 

4 Lagumin ang lahat ng magagandang 
sinabi at banggitin ano ang mangyayari 
sa hinaharap – kelan ang susunod na 
pulong o kung may assignment ang 
kalahok, kailan nila dapat matapos. 

“Dito na   po nagtatapos ang ating pulong. Salamat at sa tingin ko sa kalidad ng mga tugon 
natin ay marami naman tayong natutunan sa session4 at mga take-home o happy bitbit na 
aral at kakayahan sa pag-galaw ng pera sa pamilya.” 
 
“May kasabihan nga, ang wais sa pera ay wais daw sa buhay” 
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✓ Tips sa pag-sagot sa mga mahihirap na tanong o pagpapahayag sa mga kalahok na sila ay narinig at 

naiintindihan natin. Banggitin ang mga sumusunod sa akmang sitwasyon: 
• Kamusta po kayo? 

• Gusto po naming kunin ang inyong feedback o reaksyon sa mga ginagawa po ng MFI at MBA? 

• Noted po sa inyong mga katanungan o isyu na nabanggit at ang tugon ko po diyan ay ____________________. 

• Iyan pong feedback o katanungan po ninyo at isyu ay kukumpirmahin ko po muna at babalikan ko po kayo kapag tiyak na po ang aking 

kasagutan. 

• Kung may mga karagdagang tanong, isyu, mungkahi o reaksyon po kayo na maisip pagkatapos ng sesyong ito ay maaari po ninyong 

iparating kina _________________ sa numerong ____________ o sa opisina po sa ___________. 

• Maraming salamat po sa inyong partisipasyon at pagdalo sa araw na ito! 

 

 

 

Module 4 Visuals and Tools na kakailanganing ihanda (iPRINT kung may kakayahan) 

Visual aid 32 – Pagbabalik-tanaw sa Day 3 (Punan ang mga 
patlang) 

Tool 11 – Mapagkukunan at Papel ng MBA sa bawat Yugto 
ng Buhay 

Visual aid 33 – Hierarchy ng mga Pangangailangan Tool 12 – Pagsusuri ng MBA 

Visual aid 34 – Mga Mapagkukunan  

Visual aid 3 – SUGOD (Kaunlaran at Kasaganahan sa Buhay)  

Visual aid 35 – SWAK (Sulit, Wasto, Angkop at 
Kapakipakinabang) 

 

Visual aid 36 – Kahalagahan ng bawat kasapi ng MBA  

Visual aid 37 – Paano mapapalakas ang MBA?  

Visual aid 38 – Paano ma-reactivate ang Membership? 
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4.2     Para sa mga Advocate – Maibigay o 

maipadaloy ang modyul sa 

pamamaraan na maipapatagos sa 

mga miyembro ang kahalagahan ng 

MBA sa pagtataguyod ng kanilang 

mga pangarap, ng negosyo, at 

paghahanap-buhay, at paghahanda 

sa peligrong maaaring kaharapin sa 

yugto ng kanilang buhay. 

 

5. Guide para sa local consultant na 

gagamit ng module na ito: 

Alamin ang mga pamamaraan at diskarte ng 

mga MBA advocate sa pagpapadaloy ng mga 

orientation o training sa kanilang lugar. 

Alalahanin ang balangkas ng modyul 1 – 4.  

Kung bagong MBA advocate ang ilan sa mga 

kalahok o wala pang karanasan sa 

pagpapadaloy, magsagawa ng maikling 

demonstration gamit ang isang sesyon sa 

modyul 1 – 4. Bigyan ng tips ang mga kalahok 

kung paano hahatiin ang mga sesyon sa bawat 

modyul batay sa kanilang pangangailangan. 

 

 

 

  

Module 
 

 

 

 

 
Manatiling 

Nakatuon sa 

Itinakdang Paraan 

1. Paglalarawan ng Module: 

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga 

impormasyon tungkol sa pagpapadaloy ng 

isang pagsasanay at mga mahahalagang 

tips para sa paggamit ng module pack na 

ito. 

 

2. Para kanino ang Module na ito? 

Ito ay para sa MBA advocates at hindi 

dapat ibigay o ipadaloy sa mga bagong 

miyembro ng MBA. 

 

3. Bakit mahalaga para sa MBA 

ang module na ito? 

Sa modyul na ito mababalikan ng mga 

advocate ang katangian, gawain at 

responsibilidad ng isang MBA advocate. 

Malalaman din ang mga prinsipyo at 

pamaraan sa pagpapadaloy ng mga 

pulong o pagsasanay. Ang epektibong 

pamaaraan ng pagpapadaloy ay mahalaga 

upang maipatagos sa mga kalahok ang 

panlipunang misyon ng MBA, ang kanilang 

responsibilidad bilang miyembro, at ang 

kalingang dulot ng MBA.  

 

4.  Layunin 

4.1     Para sa mga kalahok– Maunawaan 

sa simpleng pamamaraan ang mga 

mahahalagang aral tungkol sa MBA.  

 

 

5 
 

4 
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6. Mga Paksang tatalakayin sa Module 5: 

• Mga katangian, gawain at responsibilidad ng 
isang MBA advocate 

• 4Ps sa pagpapadaloy ng pulong o pagsasanay 

• Kaibahan ng isang guro sa tagapagpadaloy 

• Apat na uri ng epektibong pagtatanong 

 

7. Mga Mensahe ng Module: 

• Ang MBA advocate ay katuwang ng MBA sa 
pagtataguyod ng panlipunang misyon nito na 
tulungan at protektahan ang mga low-income 
families (o mga pamilyang may maliit na kita) 
sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay 
gaya ng pagpanaw at aksidente. 

• Ang mga MBA advocate ang susi sa kagalingan 
ng MBA. 

• May 4Ps na kailangan isaalang-alang sa 
pakikipag-ugnayan sa mga kalahok at 
pagpapadaloy ng mga pagsasanay. 
Mahalagang gamitin ang apat na uri ng 
pagtatanong upang masiguro ang 
partisipasyon ng mga kalahok at mapukaw 
ang kanilang damdamin. 
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Generic Session Plans 
 

Generic Session Plans 

Session 5.1 

Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #2: Mood Meter Graphic 

Tool #5: Pansariling Pagsusuri ng Katangian ng MBA 

(KALINGA) 

 

 

Tool #5: Pansariling Pagsusuri ng Katangian ng MBA 

(KALINGA) 

 

M o d u l e   5 
 

M o d u l e   5 

Layunin 

• Mabalikan kung ano ang mga tungkulin at responsbibilidad ng 
isang MBA advocate. 

• Matukoy ang mga katangian ng isang epektibong MBA advocate. 
 

Activities 

• Opening Remarks 

• Talakayan sa plenaryo 

• Mood Meter Moment (3M)  

• Pansariling Pagsusuri (Self-Assessment) ng Katangian Bilang 

MBA Advocate 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GEWapgMFQCZQJzFDk65vPdBVnvorDS2d/view?usp=sharing
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Mga Paksa at Mensahe 

• Panalangin  

• Pagpapakilala 

• Kamustahan 

 

Balikan po natin kung ano ang tungkulin at responsibilidad ng MBA sa 

pagKALINGA sa mga miyembro nito. 

 

K – olektahin at i-tala ng mabuti ang kontribusyon ng mga MBA members 

A – lamin ang kalagayan ng mga kasapi 

L – inawin ang mga proseso ng MBA at tumugon sa mga katanungan ng 

miyembro 

I – paalam ang mga gawain  ng MBA 

N – magbigay ng Notice o paalala sa mga tungkulin at responsibilidad ng 

kasapi 

G – abayan ang kasapi at kaniyang pamilya sa panahon ng pag-claim ng 

benepisyo 

A – garan at dekalidad na serbisyo 

 

 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #39: Kalinga: Tungkulin at Responsibilidad 

 

Session 5.1 

 

Kung ito po ang tungkulin at responsibilidad ng MBA. Ano naman po kaya 

ang tungkulin at responsibilidad ng MBA advocate? Bakit po kaya kayo 

nandito tayo ngayon? 

 

Bigyan ng pagkakataon na makasagot ang mga kalahok. Lagumin ang 

kanilang mga sagot. 

  

Ang MBA advocate ay katuwang ng MBA sa pagtataguyod ng panlipunang 

misyon nito na tulungan at protektahan ang mga low-income families (o 

mga pamilyang may maliit na kita) sa mga hindi inaasahang pangyayari sa 

buhay gaya ng pagpanaw at aksidente. Nagbibigay ng kalinga at 

nagsisilbing kaagapay ang MBA ng bawat pamilya sa pamamagitan ng life 

at credit insurance pati ang mga gastos sa ospital buhat ng 

pagkakaaksidente. Ang mga MBA advocate ang susi sa kagalingan ng 

MBA. 

  

 

Kung ito po ang tungkulin at responsibilidad ng MBA. Ano naman po kaya 

ang tungkulin at responsibilidad ng MBA advocate? Bakit po kaya kayo 

nandito tayo ngayon? 

 

Bigyan ng pagkakataon na makasagot ang mga kalahok. Lagumin ang 

kanilang mga sagot. 

  

Ang MBA advocate ay katuwang ng MBA sa pagtataguyod ng panlipunang 

misyon nito na tulungan at protektahan ang mga low-income families (o 

mga pamilyang may maliit na kita) sa mga hindi inaasahang pangyayari sa 

buhay gaya ng pagpanaw at aksidente. Nagbibigay ng kalinga at 

nagsisilbing kaagapay ang MBA ng bawat pamilya sa pamamagitan ng life 

at credit insurance pati ang mga gastos sa ospital buhat ng 

pagkakaaksidente. Ang mga MBA advocate ang susi sa kagalingan ng MBA. 
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Session 5.2 

P- akikiisa - Epektibong tagapamagitan ang Advocate sa gitna ng MBA at ng 

mga kalahok dahil sya ay mula sa hanay ng mga kalahok. Maaari niyang 

ipadama sa mga kausap na kalahok na NAIINTINDIHAN niya ang saloobin, 

pangangailangan, tanong, alinlangan at mga pangarap. Dahil dito ay may 

malaking potensyal ang mga Advocates na mahikayat ang mga kalahok na 

manatiling panatag sa suporta ng MBA para sa pamilya.  

 

Activities 

• Talakayan sa plenaryo 

• Praktis sa pagpapadaloy (Ang mga kalahok ay mamimili lang ng isang 

modyul na nais nitong padaluyin)  

• Bigyang kumento ang presentasyon ng mga kalahok gamit ang 4Ps sa 

pagpapadaloy ng pulong at pagsasanay 

 

P- akikiisa - Epektibong tagapamagitan ang Advocate sa gitna ng MBA at ng 

mga kalahok dahil sya ay mula sa hanay ng mga kalahok. Maari nyang 

ipadama sa mga kausap na kalahok na NAIINTINDIHAN niya ang saloobin, 

pangangailangan, tanong, alinlangan at mga pangarap. Dahil dito ay may 

malaking potensyal ang mga Advocates na mahikayat ang mga kalahok na 

manatiling panatag sa suporta ng MBA para sa pamilya.  

 

Activities 

• Talakayan sa plenaryo 

• Praktis sa pagpapadaloy (Ang mga kalahok ay mamimili lang ng isang 

modyul na nais nitong padaluyin)  

• Bigyang kumento ang presentasyon ng mga kalahok gamit ang 4Ps sa 

pagpapadaloy ng pulong at pagsasanay 

Layunin 

Maipadaloy ng mainam ang mga sesyon sa mga miyembro. 

 

Mga Paksa at Mensahe 

Tayo naman po ay magbabalik-tanaw sa inyong karanasan sa pakikipag-

ugnayan sa mga miyembro ng MBA.  

Paano po kayo nakikipag-ugnayan o nagpapadaloy ng mga pulong o 

pagsasanay sa mga kalahok? Ano ang mga prinsipyo at tips sa 

pakikipagugnayan at pagpapadaloy ng pulong sa mga kalahok bukod sa 

dapat ay malinaw ang LAYUNIN NG PULONG PARA SA LAHAT?  

 

4Ps sa pagpapadaloy ng pulong at pagsasanay 

P-aksa - ano ang paguusapan. Hindi maaaring magpatawag ng meeting ng 

hindi malinaw kung ano ang paguusapan. Sa imbitasyon pa lamang ay 

linawin na ang paksa ng pulong. 

P-aglilinaw - ang Advocate ay tagapamagitan sa gitna ng MBA at ng mga 

nanays. Maaaring mabigyan ng kasagutan ang mga tanong ng kalahok 

kung ang Advocate ay may malawak at malalim na kaalaman at 

kaunawaan sa mga proseso ng mga produkto at serbisyo ng MBA 

P-akikinig - ang Advocate ay dapat marunong makinig sa sinasabi at hindi 

sinasabi ng mga nanays. Ang hindi sinasabi ay mga kilos, reaksyun, mga 

pakiramdam sa likod ng mga tanong. 

 

 

 

 

Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #40: 4Ps sa pagpapadaloy ng pulong o 

pagsasanay 
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Layunin 

Maipaliwang ng mga advocates na malaki ang papel ng tagapag-padaloy 

sa samsa-samang pagkatuto, pagpapasiya at sama-samang pagkilos 

Mga Paksa at Mensahe 

May kaibahan ba ang TEACHER sa isang ADVOCATE? (mag-hintay ng 

reaksyun at pagsalitain ang nais magbahagi ng sagot at opinyon) 

Ano ang kailangang tandaan ng mga advocates, taga-pagpadaloy ng 

kaalaman, pagpapasiya at aksyon? 

Lahat ng ideya ay may ambag sa buong proseso ng pagkatuto 

• Pokus sa proseso at kapaligiran 

• Ugaliing maging mapag-aral 

• Maging bukas at matapat 

• Flexible dapat - unawain ang pagkakaiba-iba ng mga tao, 
pinanggalingan, karanasan, antas ng kaalaman 

• Paraan para mapaganda ang daloy ng talakayan: Mga uri ng 
Pagtatanong 

OPEN - “i-kwento nyo nga ang panahon na gipit na gipit kayo sa pera…” 

CLOSE - “anong trabaho niyo?” 

PROBING - “ano ang tingin niyo sa patakaran sa pagpili ng dependent na 

tatanggap ng insurance payment ng namatay na miyembro ng MBA?” 

REFLECTIVE - “Ano ang naramdaman niyo nung hindi kayo pumasa sa loan 

application sa bangko?” 

 

 

 

Session 5.3  

 

Paglalagum: 

• Ang MBA advocate ay katuwang ng MBA sa pagtataguyod ng 
panlipunang misyon nito na tulungan at protektahan ang mga low-
income families (o mga pamilyang may maliit na kita) sa mga hindi 
inaasahang pangyayari sa buhay gaya ng pagpanaw at aksidente. 

• Ang mga MBA advocate ang susi sa kagalingan ng MBA. 

• May 4Ps na kailangan isaalang-alang sa pakikipag-ugnayan sa mga 
kalahok at pagpapadaloy ng mga pagsasanay. 

• Mahalagang gamitin ang apat na uri ng pagtatanong upang masiguro 
ang partisiypasyon ng mga kalahok at mapukaw ang kanilang 
damdamin 
 

Activities 

• Talakayan sa plenaryo 

• Breakout groups: Paggawa ng sample na mga katanungan batay sa apat 

na uri ng pagtatanong. 

 

 

 

 

 

 

Paglalagum: 

• Ang MBA advocate ay katuwang ng MBA sa pagtataguyod ng 
panlipunang misyon nito na tulungan at protektahan ang mga low-
income families (o mga pamilyang may maliit na kita) sa mga hindi 
inaasahang pangyayari sa buhay gaya ng pagpanaw at aksidente. 

• Ang mga MBA advocate ang susi sa kagalingan ng MBA. 

• May 4Ps na kailangan isaalang-alang sa pakikipag-ugnayan sa mga 
kalahok at pagpapadaloy ng mga pagsasanay. 

• Mahalagang gamitin ang apat na uri ng pagtatanong upang masiguro 
ang partisiypasyon ng mga kalahok at mapukaw ang kanilang 
damdamin 
 

Activities 

Sa apat na uri ng pagtatanong ay hayaang sumagot 

ang mga advocates at hingin ang kanilang reaksyun 

kung paano nila ito itatanong kung sila na ang 

TAGAPAG-PADALOY. Maaaring mag-praktis ng iba’t-

ibang uri ng pagtatanong depende sa PAKSA na 

gustong pag-praktisan. 

 

 

 

 

(sa apat na uri ng pagtatanung ay hayaang sumagot 
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Visual Aids and Tools: 

 

Visual aid #41: Apat na uri ng Pagtatanong 

 

Tool #13: Apat na uri ng Pagtatanong 

 

Tool #13: Apat na uri ng Pagtatanong 

Session 5.3  
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TIPS SA PAGLALAGOM NG BAWAT SESSION 

STEP GAGAWIN HALIMBAWA 
1 Balikan ang layunin, paksa at mensahe 

ng session 
Sa session 5.1 ay nilayon nating: 
Pagkatapos ng session, ang mga kalahok ay: 

• Mabalikan kung ano ang mga tungkulin at responsbibilidad ng isang MBA advocate. 

• Matukoy ang mga katangian ng isang epektibong MBA advocate. 
 

2 Tanungin ang mga kalahok tungkol sa 
mga babaunin nilang kaalaman sa pag-
uwi sa pamilya 

“Kamusta po tayo – nakatulong po ba ang ating talakayan upang makamit ang mga layunin, 
paksa at mensahe ng session?” 
 
Ipakitang muli ang mga visual aids at tanungin ang kalahok ng kanilang babauning kaalaman 
pag-uwi sa pamilya nila. 

3 Susugan o bigyan ng dagdag na linaw 
ang mga tugon ng kalahok 

“Tama po yan” 
“Tama po pero mas mainam kung pati mga bayad sa utang ay ituring na GASTOS” 
“Maganda po ang mungkahi niyo nanay, ugaliing ang daily at weekly recording ng KITA AT 
GASTOS”  

4 Lagumin ang lahat ng magagandang 
sinabi at banggitin ano ang mangyayari 
sa hinaharap – kelan ang susunod na 
pulong o kung may assignment ang 
kalahok, kailan nila dapat matapos. 

“Dito na po nagtatapos ang ating pulong. Salamat at sa tingin ko sa kalidad ng mga tugon 
natin ay marami naman tayong natutunan sa session4at mga take-home o happy bitbit na 
aral at kakayahan sa pag-galaw ng pera sa pamilya.” 
 
“May kasabihan nga, ang wais sa pera ay wais daw sa buhay” 

 

✓ Tips sa pag-sagot sa mga mahihirap na tanong o pagpapahayag sa mga kalahok na sila ay narinig at 

naiintindihan natin. Banggitin ang mga sumusunod sa akmang sitwasyon: 
• Kamusta po kayo? 

• Gusto po naming kunin ang inyong feedback o reaksyon sa mga ginagawa po ng MFI at MBA? 

• Noted po sa inyong mga katanungan o isyu na nabanggit at ang tugon ko po diyan ay ____________________. 

• Iyan pong feedback o katanungan po ninyo at isyu ay kukumpirmahin ko po muna at babalikan ko po kayo kapag tiyak na po ang aking 

kasagutan. 



70 
 

• Kung may mga karagdagang tanong, isyu, suhestyon o reaksyon po kayo na maisip pagkatapos ng sesyong ito ay maaari po ninyong 

iparating kina _________________ sa numerong ____________ o sa opisina po sa ___________. 

• Maraming salamat po sa inyong partisipasyon at pagdala sa araw na ito! 

 

  

Module 5 Visuals and Tools na kakailanganing ihanda (iPRINT kung may kakayahan) 

Visual aid 2 - Kamusta po Kayo Mood Meter Tool 5 – Pansariling Pagsusuri ng Katangian ng MBA 
(KALINGA) 

Visual aid 39 – Kalinga: Tungkulin at Responsibilidad Tool 13 – Apat na Uri ng Pagtatanong 

Visual aid 40 – 4Ps sa pagpapadaloy ng pulong o pagsasanay  

Visual aid 41 – 4 na Uri ng Pagtatanong  
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ANNEXES 
I. Mga dapat gawin (MDG) ng Tagapagpadaloy (local consultant at MBA Advocate) 

II. Mga Dapat Gawin ng Tagapag-Customize ng Generic Module Pack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.       Google folder of visual aids and tools Google folder of visual aids and tools 

https://drive.google.com/drive/folders/1KGcTigS6CKpY4cNhi5xX8-HcgZdKRdSB
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1. Mga Kapamaraanan sa Pagpapadaloy ng Generic Module Pack Sessions 

Mabisang Kakayahan sa Pagpapadaloy (Effective Facilitation Skills) 

• Talakayin ang mga gawain ng isang taga-pagpadaloy maging ang ilan sa mga epektibong facilitation skills sa pagsasagawa ng training. 

• Gaya po ng nabanggit natin sa huling sesyon, tayo po ay nandito sa pagsasanay na ito para isagawa ito sa mga target customer at MBA 

members. Kaya naman mahalagang makapaghanda po tayo sa napakalaking responsibilidad po na ito.  

• Ano po ba ang sentrong gawain ng taga-pagpadaloy? 

• Ano po kaya ang mga mahahalagang gawain ng tagapagpadaloy bago magsimula ang training? 

2. Pagpapadaloy: 

PARTISIPASYON AY PROSESO NG PANGONGOLEKTA, PAG 

AANALISA, PAGKATUTO AT PAGPAPASIYANG UMAKSYON 

PARTISIPASYON AY NAKASALALAY SA TIWALA NG MGA KALAHOK 

SA SAMA-SAMANG PAGBABAHAGI NG KAALAMAN AT IDEYA PARA 

MAKARATING SA UNAWAAN AT PAGPAPASYA  

Pagpapadaloy ng Proseso ng Pagkatuto (Facilitation of Learning) Tagapagpadaloy ng Proseso ng Pagkatuto (Advocate as Facilitator 

of Learning) 

MBA MBA Advocates 

 

3. Ano ang kailangang tandaan ng mga advocates, tagapagpadaloy ng kaalaman, pagpapasya at aksyon? 

 

1. Lahat ng ideya ay may ambag sa buong proseso ng pagkatuto 

2. Pokus sa proseso at kapaligiran 

3. Ugaliing maging mapag-aral 

4. Maging bukas at matapat 

5. Flexible dapat - unawain ang pagkakaiba-iba ng mga tao, 

pinanggalingan, karanasan, antas ng kaalaman 

I. Mga Dapat Gawin (MDG) ng Tagapagpadaloy (Local Consultant at MBA Advocate) 
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4. Paraan para mapaganda ang daloy ng talakayan: Mga uri ng Pagtatanong 

 
1. OPEN - “Ikwento nyo nga ang panahon na gipit na gipit kayo sa pera…” 

2. CLOSE - “Anong trabaho niyo?” 

3. PROBING - “Ano ang tingin niyo sa patakaran sa pagpili ng dependent na tatanggap ng insurance payment ng namatay na miyembro ng 

MBA?” 

4. REFLECTIVE - “So ano ang naramdaman niyo nung di kayo pumasa sa loan application sa bangko?” 

5. (Sa apat na uri ng pagtatanong ay hayaang sumagot ang mga nanay advocates at hingin ang kanilang reaksyon kung paano 

nila ito itatanong kung sila na ang TAGAPAG-PADALOY. Maaring mag-praktis ng iba’t-ibang uri ng pagtatanong depende sa 

PAKSA na gustong pag-praktisan) 

PAKSA OPEN CLOSE PROBING REFLECTIVE 

Example “I-kwento nyo nga ang 

panahon na gipit na gipit 

kayo sa pera…” 

“Anong trabaho 

niyo?” 

“Ano ang tingin niyo sa 

patakaran sa pagpili ng 

dependent na tatanggap 

ng insurance payment ng 

namatay na miyembro ng 

MBA?” 

“Ano ang naramdaman niyo 

nung di kayo pumasa sa loan 

application sa bangko?” 

Paksa#1     

Paksa#2     
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6. Paglalagom  

Ang advocate ay may mahalagang papel sa pagpapadaloy ng proseso ng pagkatuto ng mga miyembro ng MBA. Mahalaga na matutunan ng 

mga advocate na tagapa-padaloy ang mga sumusunod na kakayahan (skills): Personal awareness (higit na pag unawa sa sarili), openness 

(pagiging bukas sa mga pananaw ng ibang tao), flexibility (pag balanse sa dapat gawin at pagpapahalaga na matuto ang karamihan sa mga 

miyembro bago sila magpasiya at kumilos) 

 

7. Panghuling mga Prinsipyo na tatandaan ng mga Tagapagpadaloy 

Ano ang mga prinsipyo at tip sa pakikipag ugnayan at pagpapadaloy ng pulong sa mga nanays bukod sa dapat ay malinaw ang LAYUNIN NG 

PULONG PARA SA LAHAT? 

 

4Ps 

P-aksa - ano ang pag-uusapan. Hindi maaaring magpatawag ng meeting ng di malinaw ano ang paguusapan. Sa imbitasyon pa lamang ay 

linawin na ang paksa ng pulong 

P-aglilinaw - ang advocate ay tagapamagitan sa gitna ng MBA at ng mga nanays. Maaaring mabigyan ng kasagutan ang mga tanong ng nanay 

kung ang advocate ay may malawak at malalim na kaalaman at kaunawaan sa mga proseso ng mga produkto at serbisyo ng MBA 

P-akikinig - ang Advocate ay dapat marunong makinig sa sinasabi at hindi sinasabi ng mga nanays. Ang hindi sinasabi ay mga kilos, reaksyun, 

mga pakiramdam sa likod ng mga tanong.  

P-akikiisa - Epektibong tagapamagitan ang advocate sa gitna ng MBA at ng mga nanays dahil sya ay mula sa hanay ng mga nanays. Maaari 

niyang ipadama sa mga kausap na nanays na NAIINTINDIHAN niya ang saloobin, pangangailangan, tanong, alinlangan at mga pangarap. Dahil 

dito ay may malaking potensyal ang mga advocates na mahikayat ang mga nanays na manatiling panatag sa suporta ng MBA para sa pamilya. 
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8. Mga Tips sa Pag-sagot sa Mahihirap na Tanong mula sa mga Kalahok 

 
1. Kamustahin ang mga kalahok Mayroon po ba tayong mga tanong? 

Mayroon po ba tayong karagdagang pangangailangan? 
 

2. Ang MBA at ang MFI ay 
magkatuwang sa pagtugon sa 
mga pangangailangan ng mga 
kalahok, ano man ang yugto ng 
buhay 

✓ KITA – kailangang ingatan at pagyamanin, mayroong Business Development Services (BDS) 
ang MFI para sa kapakanan ng mga nanay na nagnanais ng dagdag na kita sa pagnenegosyo. 
Ingatang hindi lahat ng GASTOS mula sa KITA ay palabas; kung bibili ng ARI-ARIAN o ASSET 
na magagamit sa kabuhayan o negosyo, ito ay GASTOS na paloob 
 

✓ PAG-IIMPOK – hindi lahat ng KITA ay dapat nauuwi sa gastos; kung ito man ay magastos sa 
PAGHIHIRAM NG PERA, nawa’y sa dahilang pagpapalago ng ARI-ARIAN O ASSETS SA 
PAGNENEGOSYO.  
 

✓ PAGHIRAM NG PERA – wala ng ibang mainam na lapitan para sa puhunan para makapag-
simula ng negosyo o dagdag na puhunan para palaguin ang negosyo kundi ang MFI, mababa 
na ang interest at magtuturo pa na ugaliing mag IPON o MAG-IMPOK ang mga nanay. Ang 
MFI ay nagtuturo ng tamang PAGHIRAM ng pera – hindi para gumastos kundi para 
madagdagan ang ARI-ARIAN O ASSETS sa pagnenegosyo 
 

✓  PROTEKSIYON - hindi sapat ang matuto sa PERA, may kaalaman sa pangnenegosyo at 
pinaka-mainam ang MAHIHIRAMAN NG PERA, kailangang protektahan ang ARI-ARIAN, lalo 
na ang sariling buhay. Ang MBA ang pinakamagandang desisyon ng isang pamilya na may 
mababang KITA at may malaking PANGARAP NA MAGANDA AT MASAGANANG BUHAY PARA 
SA PAMILYA  

 

3. Humingi ng FEEDBACK kung 
kamusta kayo sa inyong 
ginagawa 

Mahalaga ang relasyon ng MBA sa kanyang mga miyembro. Ang pagtatanong sa kasapi kung maayos 
ang inyong serbisyo ay pagpapahalaga sa inyong relasyon, isang relasyon na pangmatagalan – 
hanggang sa pagreretiro o golden years.  
 

4. Balikan ang mga tanong ng 
inyong kasapi 

Ipakita na mahalaga ang mga tanong ng inyong kasapi sa pamamagitan ng pagbalik sa kanila para 
sa mga sagot o mungkahi 
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5. Commitment of Service Kung mahirap man ang tanong at kailangan isangguni sa mga opisyales ng MBA, mangakong 
babalikan sila sa takdang petsa (at siguruhing tutuparin ang pangako) 
 

6. Linawin ang “Pathway for 
complaints” 
 

Magbigay ng contact details para sa mga tanong, concern o reklamo at mga mungkahi 

 

 

 

 

 

 

1. Siguraduhing malinaw ang pagkakaintindi sa MBA pitch at sa pangkalahatang balangkas o latag ng mga 

modules. 

SIMAC Outline ng Persuasive Selling Format (Generic version) 

SITWASYON MECHANICS ADVANTAGES CLOSE 

 
Challenge- Ngayong 
panahon ng pandemya 

Ang pagsali sa MBA ay 
kasing dali ng 1-2-3: 
 
1.Sagutin ang MBA 
application form at 
requirements 
 
2. Makibahagi sa 
Oryentasyon o Pre-
Membership Orientation 

TRIPLE A 
 
ABOT-KAMAY – ang maliit na 
halaga mabibigyang 
proteksyun ang pamilya at 
mga pangarap 
 
AVAILABLE-Open para sa lahat 
at nagbibibgay serbisyo 
anumang yugto ng buhay mo 
 

Ano pa ang inaantay mo? 
 
Mag-desisyon at mag-plano nang 
protektahan ang kinabukasan at 
kagalingan ng iyong pamilya. 
 
Join ka na ng MBA ngayon.  
 
Hindi pinaghihintay ang pagtupad ng  
pangarap na guminhawa ang pamilya sa 
hinaharap. 

Limitasyon-hindi makalabas 
at gumala 

Opportunity- na umukit na 
panibagong paraang kumita, 
mag-impok at ma-
protektahan sa peligro 

II. Mga Dapat Gawin ng Tagapag-Customize ng Generic Module Pack 

 

II. Mga Dapat Gawin ng Tagapag-Customize ng Generic Module Pack 
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Need- tulong kaalaman, 
payo, supply – kung may 
kalakal, pag-iingat, pondo, 
sisidlan ng ipon 

3. Kumuha ng 3-in-1 
package - Puhunan + 
Pagiimpok + Proteksyon 

ACCESSIBLE-madaling lapitan 
(nasa komunidad mo), may 
mga MBA officers na nagro-
rota at tatagpuin ka lingo-
linggo 

2. Ang latag ng Modules 1 to 4 ay ang balangkas ng customized version na ide-deliver sa mga advocates 

• Kaunlaran at kasaganahan ng Pamilya 

• Proteksyun sa Peligro  

• Pre-Membership Orientation 

• Manatiling nakatuon sa Takdang Pamamaraan 

• Pagtataguyod sa MBA 

 

3. Ang mga aktibidad na isinagawa po natin sa modyul 1 – 4 ay inaasahang maibigay din po natin sa mga 

target customer at mga MBA member. 

 

4. Halimbawa ng steps sa Pag-customize: 

 

a. Alamin ang mga sumusunod: 

• Sinu-sino ang dadalo sa pagpupulong?  

• Gaano karami ang mga dadalo? 

• Ano ang alam nating antas na pagkakilala nila sa MBA? Karanasan sa MBA (dating kasapi pero kumalas? 

Dating kasapi pero nagka-problema sa claims? Etc) 
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b. Batay sa mga sagot sa “a” ay pumili lamang ng mga activities mula sa generic module session activities 

na sa palagay mo ay SWAK – Sulit, Wasto, Angkop at Kapakipakinabang sa limitasyon sa oras ng mga 

dadalo sa iyong pagpupulong. 

Halimbawa: 

Sa generic module 1 ay may 11 suggested session learning activities. Ito ay naranasan ng mga Local Consultants 

ng sila ay nag ONLINE training. May mga Visuals at Tools at Power Point slides na ibinahagi (tignan ang 

attachments).  

 

Mga Learning Activities na 
Ginamit sa Generic Module 1 

Pilian lamang ang learning activities na 
pwedeng magamit sa loob ng 
limitadong oras na mayron ka 

Mga Napiling Learning Activities 
para sa Session sa Area 

1. Kumustahan 
2. SUGOD Session 
3. Survey ng Yugto ng Buhay 
4. Pagbabahagi ng Karansan 
5. Pagsasalarawan ng Pangarap 
6. Pagbabahagi ng Pangarap 
7. Pagtukoy ng mga Taga-suporta 
8. Pili ng Pares 
9. Brainstorming ng Katangian ng MBA 

Advocates 
10. Pansariling Pagsusuri 
11. Talakayan 

• Review mo ang mga Paksa at Mensahe ng mga 
learning activities na ito 
Siguraduhing ang mapipiling activites ay 
tutugon sa pagkaka-alam mong urgent at 
importanteng matalakay. 

 

• Balikan ang catalogue ng nga Visuals at 
Tools at i-print at pag-aralan paano gamitin 
kung kaharap mo na ang mga advocates o 
mga nanay 

Halimbawa: 
1. Kumustahan 
Visual aid #2: Mood Meter Graphic 
2. SUGOD Session 
Visual aid #3: SUGOD 

3. Survey ng Yugto nga Buhay 
Survey ng Yugto ng Buhay Ppt slide 
4. Pagbabahagi ng Pangarap 
Tool #3 Ano ang Pangarap mo sa 
Buhay? 
5. Pagtukoy ng taga-suporta 
Tool #4 Mga Kaagapay sa Pagtupad ng 

Aking Pangarap 

 

 

file:///C:/Users/user/Documents/bizftc/MIMAP/March%2028%20deadline/Visual%20aid%232:%20Mood%20Meter%20Graphic
file:///C:/Users/user/Documents/bizftc/MIMAP/March%2028%20deadline/Visual%20aid%233:%20SUGOD
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KGcTigS6CKpY4cNhi5xX8-HcgZdKRdSB
file:///C:/Users/user/Documents/bizftc/MIMAP/March%2028%20deadline/Tool%231%20Ano%20ang%20Pangarap%20mo%20sa%20Buhay%3f
file:///C:/Users/user/Documents/bizftc/MIMAP/March%2028%20deadline/Tool%231%20Ano%20ang%20Pangarap%20mo%20sa%20Buhay%3f
file:///C:/Users/user/Documents/bizftc/MIMAP/March%2028%20deadline/Tool%232%20Mga%20Kaagapay%20sa%20Pagtupad%20ng%20Aking%20Pangarap
file:///C:/Users/user/Documents/bizftc/MIMAP/March%2028%20deadline/Tool%232%20Mga%20Kaagapay%20sa%20Pagtupad%20ng%20Aking%20Pangarap
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Pasasalamat 

 

Ang Business Fair Trade Consulting (BIZFTC) ay nagpapasalamat sa MiMAP o RIMANSI sa pagkakataong ibinigay 

sa amin upang tumulong sa mga mamamayang maliit ang kita at walang proteksyon o micro-insurance. Ang 

learning development module pack na ito at compilation ng visual aids at tools ay inaalay namin sa mga nanay 

members ng Mutual Benefit Association (MBA) sa buong Pilipinas. 

Simula nung 2008, ang BIZFTC ay tumutulong na sa ibat’t ibang organisasyon, mula sa mga international non-
government organizations, local NGO networks, local government units, corporate foundations at corporations 
upang manguna, mamahala at magpatakbo ng mga participatory evaluation workshops, Key Informant Interviews, 
documentation of learning, toolkit development, entrepreneurship training for cooperative leaders (including 
women), scoping at business development services.  

Maraming salamat at nawa’y makatulong ang learning development module pack na ito sa inyong gawaing 
pagpapaunlad sa mga indibidwal, pamilya at buong pamayanan. 

 

French C. Vibar, Senior Consultant 

Roberto I. Nazal, Senior Consultant 

Karleen May C. Reodique, Junior Consultant 

Jean Estella, Artist 

 


