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667 Kababaihan mula sa 4 na siyudad

sa Metro Manila at 5 probinsya (3 sa

Luzon, 1 Visayas, 1 Mindanao)

Mga
nakapanayam

Edad 18-  79 taong gulang 

Kadalasang 4-5  katao ang kasamang

naninirahan sa bahay

Pinakamarami ang mayroong asawa

(66.4%)



Hinggil sa Kabuhayan sa
panahon ng pandemya



Gawaing pantahanan at
paghahanap ng dagdag

kabuhayan
 

Impormal na ekonomiya
at domestic work

 
Mga manggagawa sa

manupaktura at serbisyo
 

Gawain at
hanapbuhay



25.5% lamang ng mga
nakapanayan ang
miyembro ng 4Ps.



Bago ang pandemya, kadalasang ang
asawa lamang ng mga nakapanayam
ang mayroong trabaho.

Kalahati sa mga nakapanayam ang
nagsabing Php 301 hanggang Php
500 sa isang araw ang kinikita ng
asawa para sa pamilya na may
apat hanggang limang katao. 



Sa panahon ng pandemya, nanatiling
mayroong trabaho ang isa sa kada pamilya. 

Ngunit dalawa sa bawat tatlong
nakapanayam (66.7%) ang nagsabi na
lumiit o nabawasan ang kabuuhang kita
ng tahanan. 



Dahil nawalan o nabawasan ang pinagkakakitaan ang
pamilya, 

52% ng mga nakapanayam ang nakaranas na

magamit ang anumang natitirang ipon o savings

ng pamilya

 

86.6% naman ang nakaranas na mangutang para

tustusan ang mga pangunahing pangangailangan ng

pamilya

 

54.5% naman ang naghanap ng dagdag pang

pagmumulan ng kita sa panahon ng pandemya



41.6% lamang ang nagsabi na nakatanggap sila ng
SAP nang dalawang beses (1st at 2nd tranche). 

Hindi na kwalipikadong makatanggap ng SAP ang
mga kabilang sa 4Ps

Mula sa rehiyon, hindi na sakop ng SAP ang mga
magsasakang nabigyan ng ayuda mula sa DA. 

AKSES SA AYUDA/ SOCIAL AMELIORATION



Higit sa kalahati ang lubos na sumasang-ayon na
nakaranas sila ng kahirapan na makahanap ng masasakyan
dahil sa limitadong pampublikong transportasyon noong
lockdown. 

Nakaranas din sila ng kahirapan na makarating sa mga
pasilidad tulad ng ospital, bangko palengke atbp., at maging
sa pagbiyahe papunta at pauwi sa pinagtatrabahuhan. 

AKSES SA TRANSPORTASYON



40.2% ang nagsabing nasira ang kanilang bahay o ari-arian
dahil sa kalamidad

27.6% naman ang nagsabing kinailangan mag-evacuate o
lumipat ng tirahan

Mayroong ding nasa 10 kababaihang nakapanayam ang
nagbahagi na mayroong miyembro ng pamilya na naospital
o pumanaw dahil sa kalamidad

KALAMIDAD AT PANDEMYA



Hinggil sa Kalusugan ng sarili
at pamilya at akses sa mga 
 serbisyong pangkalusugan



Bago pa man ang pandemya, mayroon nang
kakulangan sa akses sa mga serbisyong
pangkalusugan. 

46.5% sa mga nakapanayam ang hindi regular ang

pagpapakonsulta sa doktor o pagpapagamot

 

24.1% lamang ang sumagot na regular silang

nakakapagpakonsulta sa doktor

 

 19.3% ang nagsabing hindi nagpapagamot sa doktor

 



Sa mga mayroong ibang karamdaman/ kondisyong
pangkalusugan, 

42.6% ang nagsabing mayroong miyembro ng

pamilya na nagkaroon ng iba pang sakit maliban sa

COVID sa panahon ng pandemya

Dalawa sa kada tatlo (67.6%) ng mga

nakapanayam ang nagsabing naapektuhan ng

pandemya ang kanilang mga konsultasyon.

 



Mayorya (70.3%) sa mga nakapanayam ay lubos na
sumasang-ayon na lalong nahirapan sila sa pagtitiyak ng
wastong nutrisyon at pagkain sa panahon ng pandemya.

NUTRISYON AT PISIKAL NA AKTIBIDAD



Malaking mayorya (92.7%) nga mga nakapanayam ang lubos na
sumasang-ayon na sila ang pangunahing namamahala sa
tahanan, sa pag-aalaga ng mga bata at pagaasikaso sa may-
sakit. Halos ganito rin ang porsiyento ng mga lubos na sumasang-
ayon na nahirapan silang pagkasyahin ang kita ng pamilya sa
maghapong gastusin. 

Malaking bahagi rin ang lubos na sumasang-ayon na higit ang
pangambang nararamdaman dahil sa pandemya, at
nakakaramdam ng mas matinding stress dahil sa pag-aalala at mga
dagdag na gastusin sa panahon ng pandemya

PATUNG-PATONG NA RESPONSIBILIDAD NG
KABABAIHAN SA TAHANAN



Hinggil sa Karapatan at
Partisipasyon ng Kababaihan



36.6% lamang ng mga nakapanayam ang mayroong sariling
bahay at lupa. Karamihan sa kanila ay nangungupahan o
naninirahan sa sariling bahay ngunit hindi sariling lupa. May
ilan rin na naninirahan sa kamag-anak

55.9% ng mga nangungupahan ang naranasang hindi
makapagbayad ng upa sa bahay sa panahon ng pandemya

HINGGIL SA USAPIN NG PANINIRAHAN



PARTISIPASYON NG KOMUNIDAD

62.8% ang nagsabi na mayroon mga organisasyon o samahan ng
mamamayan sa inyong komunidad na nagsusulong ng karapatan
at kagalingan ng mga kababaihan

42.1% ang lumahok sa iba’t-ibang aktibidad na nagsusulong ng
pagtutulungan at pagsuporta sa komunidad. Karamihan sa mga
ito ay soup kitchens, community pantry, relief packing, clean up
drive, mga pulong at mga pagkilos



Trabaho/sahod
Edukasyon
Presyo ng bilihin
Kabuhayan
Pangkalusugan

MGA DAPAT PAGTUUNAN NG PANSINNG SUSUNOD
NA ADMINISTRASYON



Maraming
salamat!


