
Ano ang 
DFID-QC    
Project? 

kani-kanilang mga gawain at adbokasiya. 

(Makikita sa pahina 2 ang QC UP-ALL 

agenda). Sa kabilang banda, ipinakilala 

naman ng UPAK ang sarili sa mga ka-

samahan sa Quezon City.  Inilahad ng 

UPAK na ang pangunahing pagkilos ng 

samahan ay nakatutok sa pagpapasa ng 

IRR ng Local Housing Board (LHB) sa 

siyudad. Kapwa hinahangad ng dalawang 

grupo ang pagkakaroon ng katiyakan sa 

paninirahan, mga oportunidad para sa 

kabuhayan, at batayang serbisyo sa mga 

barangay na kanilang kinasasakupan.  

Sinuri rin ng mga dumalo ang kanilang 

mga kalakasan at kahinaan ayon sa 

kanilang bilang o lawak, pagtugon at pag-

kilos sa isinusulong na agenda, pagiging 

aktibo ng pamunuan, kaalaman sa mga 

isyu, at kasanayan. Kinilatis din nila ang  

mga nakikitang oportunidad at mga 

maaaring maging balakid sa pagtamo ng 

mga ito. 

 

atapos ang ilang taong hindi 

pagkikita-kita, muling nag-

sama ang mga pederasyong 

miyembro ng  Quezon City Urban Poor 

Alliance (QC UP-ALL) sa isang Organ-

izational Assessment na isinagawa 

noong Hunyo 5-6 sa Ciudad Christia Re-

sort sa San Mateo, Rizal. Pinangunahan 

ito ng Organizational Development 

Committee ng  DFID-QC Project. 

Kabilang sa  mga dumalo ang mga kina-

tawan ng Damayan ng Maralitang Pilipi-

nong Api (DAMPA), Urban Land Reform 

Task Force (ULRTF), Ugnayang Lakas 

ng mga Apektadong Pamilya sa Baybay-

ing Ilog Pasig (ULAP), Luzon CMP-PO 

Network, at Homeless Peoples Federa-

tion of the Philippines, Inc. (HPFPI). 

Nakasama rin ng QC UP-ALL ang 

bagong tatag na Urban Poor Alliance sa 

Kyusi (UPAK). 

Binalikan ng mga dumalo ang agenda ng 

QC UP-ALL at nagbalitaan tungkol sa 
SUNDAN SA PAHINA 3 

Kasalukuy-

ang pi-

natutupad 

ng Part-

nership of 

Philippine Support Service 

Agencies (PHILSSA), sa 

pakikipagtulungan ng QC 

UP-ALL at UPAK ang 

proyektong Institutionaliz-

ing Local and National 

Partnerships to Address 

Urban Poverty in the    

Philippines.  

Ito ay naisasakatuparan sa 

tulong ng Department for 

International Development 

(DFID), isang ahensya ng  

pamahalaang Britanya 

(United Kingdom).  

Gaya ng isinasaad sa      

pangalan nito, layunin ng 

proyektong gawing mas 

mabilis at epektibo ang  

pagkamit ng mga marali-

tang tagalungsod ng katiya-

kan sa paninirahan at mga 

batayang serbisyo. Isasa-

gawa ito sa pamamagitan 

ng pagpapatatag ng mga 

ugnayan o partnerships ng 

mga grupo at institusyong 

kumikilos para sa            

kapakanan ng sektor.  

Kasama ang Legazpi 

(Albay), Mandaue (Cebu) at 

Davao, ang Quezon City ang 

isa sa mga pilot cities ng 

proyekto. 
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QC UP-ALL at UPAK Org 
Assessment, isinagawa 

NAGSAMA SA UNANG PAGKAKATAON Ang mga kinatawan ng iba’t ibang pederasyon sa Quezon City—QC UP-ALL at 

UPAK– ay nagtipon para sa dalawang araw ng pag-alam sa kanilang mga aktibidad at mga isyung maaaring pagkaisahan. 
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1 Ipatupad ang pagbubuo ng Local Housing Board 

(LHB); Maglabas ng kautusan (tulad ng Administra-

tive Order) para mabuo ang isang preparatory com-

mittee na mamamahala sa Urban Poor Assembly at 

magtitiyak ng pakikilahok ng mga maralitang 

tagalunsod sa mga proseso nito; Regular na maglaan 

ng karampatang pondo para sa LHB; Lagdaan ng QC 

Mayor ang IRR ng LHB. 

2 Repasuhin at isaayos ang pag-a-update ng QC City 

Shelter Plan at tiyakin ang pakikilahok ng QC UP-

ALL sa prosesong ito. 

3 Tiyakin na magkaroon ng probisyon tungkol sa so-

cialized housing site, na hangga’t maaari ay sa loob 

ng siyudad o in-city relocation at na ito ay abot-kaya, 

may katiyakan, may mga batayang serbisyo at may 

kabuhayan.  Ito ay dapat nakapaloob sa City Shelter 

Plan ng QC. 

4 Magkaroon ng malinaw na proseso ng pagba-budget 

ang lokal na pamahalaan at tiyakin ang pakikilahok 

ng sektor dito; Ipatupad ang Gender and Develop-

ment (GAD) budget, maging sa antas ng barangay; 

Magtalaga ng budget para sa pabahay at ang pagtata-

lakay nito sa City Development Council; Siguruhin 

ang pakikilahok sa at pagkakaroon  ng impormasyon 

hinggil sa budget para sa imprastruktura ng QC lalo 

na iyung makaaapekto at magdudulot ng dislokas-

yon sa maralitang tagalunsod; Bumuo ng Local Inter

-Agency Committee sa mga komunidad na maapek-

tuhan ng infrastructure projects.  

5 Magtalaga ng Social Housing Fund na magmumula 

sa internal revenue allotment (IRA) ng lungsod.  

6 Bagaman naaprubahan na ang 3-meter easement sa 

mga ilog at sapa ng QC, nangangailangan na tukuyin 

ng pamahalaang lokal ang mga mapanganib na lugar 

o danger zones sa lungsod sa lalong madaling pana-

hon. Ito ay upang ihanda ang mga apektadong 

pamayanan sa paglikas at relokasyon na ayon sa 

prosesong inilatag sa UDHA. 

7 Tiyaking may mga  Resettlement Action Plan (RAP) 

bilang kaakibat ng bawat proyektong pangimpra-

struktura; sa RAP, tiyaking na may kaakibat na 

“people’s planning processes”.   

8 At para sa kalahok sa UP-ALL: Pagpapa-accredit sa 

lokal na pamahalaan ng QC upang kilalanin ang mga 

ito at bigyan ng pagkakataong makilahok sa mga 

proseso ng QC at magtalakay ng mga isyu sa lung-

sod. 

9 Magkaroon ng isang malinaw at komprehensibong 

proseso ng pagpapatitulo at makatuwirang pag-

bubuwis sa mga lugar ng social housing, CMP pro-

ject at direct purchase. Kabilang dito ang pag-

aapruba ng mga subdivision plans sa loob ng isang 

buwan at ang pagbibigay ng konsiderasyon 

(pagbubukod man o pagbibigay ng 50% na disku-

wento) sa mga  CMP beneficiary sa pagkuha ng 

building permit at pagbabayad ng buwis. 

10 Magkaroon ng libreng edukasyon para sa mga 

maralita. Ang mga scholarship ay hindi lamang   

dapat nakabatay sa grado, kundi dapat ibatay din   

sa kawalan ng kakayahayang magbayad ng mga  

pamilya ng mga estudyante. Kailangan ding matiyak 

na ang mga scholarship program ay pinakikinaban-

gan ng higit na nasasadlak sa kahirapan.  

11 Magkaroon ng programang pangkalusugan para sa 

mga maralitang komunidad, lalo na ang mga batang 

nakatira malapit sa Payatas dumpsite o mga lugar 

na madaling pagkalatan ng sakit. Maglaan ng pondo 

para sa libreng bakuna, gamot at bitamina. 

12 Magkaroon ng higit pang oportunidad at suportang 

pangkabuhayan. Maglaan ng pondo para sa mga 

dagdag puhunan ng mga proyektong microfinance 

at mga livelihood training; Tiyaking sa mga proyek-

tong pang-imprastruktura ng gobyerno sa lungsod, 

unang bibigyan ng oportunidad na makapagtrabaho 

ang mga may kakayahan na nakatira sa QC.  

13 Itigil ang gibaan hangga’t walang maayos na konsul-

tasyon at paglilipatan alinsunod sa UDHA.   

14 Tukuyin at repashuin ang mga Area for Priority De-

velopment (APD) sa QC bilang mga priority site 

para sa social housing.  

15 Bilang pagpapatupad ng UDHA, magsagawa ng pag-

iimbentaryo ng mga bakanteng lupain sa QC at tu-

kuyin mula rito ang mga lupaing maaaring pagta-

yuan ng programang pabahay o social housing site. 

16 Bilang pagpapatupad ng UDHA, isagawa at regular 

na i-update ang UDHA beneficiary listing sa QC. 

17 Magkaroon ng programa hinggil sa mga alternati-

bong paraan ng pabahay gaya ng usufruct at 

maglaan ng pondo ang lokal na pamahalaan sa pag-

papatupad nito, kabilang na ang  direct purchase ng 

mga lupain para sa social housing. 

18 Pag-aralan ang posibilidad o viability ng lokalisas-

yon ng CMP sa QC. 



ara makabuo ng wasto at maka-

totohanang agenda, nagsagawa 

ng pangangalap ng datos sa ilang 

mga barangay kung saan matatagpuan 

ang ilang PO na kasapi ng QC UP-ALL 

at UPAK. Umabot sa 13 barangay ang 

hiningan ng datos: Bagbag, Bagong 

Silangan, Bagumbuhay, Batasan Hills, 

Commonwealth, Culiat, Doña Imelda, 

Gulod, Immaculate Conception, Nag-

kaisang Nayon, North Fairview, 

Payatas at Sta. Cruz.  

Ilan sa mga impormasyong hinanap ay 

ang sumusunod:  

� Bilang ng mga maralitang 

tagalungsod (urban poor o infor-

mal settlers), kasama ang bilang 

ng mga walang katiyakan sa      

paninirahan lalo’t higit ang mga 

nahaharap sa demolisyon 

� Bilang ng pamilyang walang 

kuryente, tubig at palikuran 

� Listahan o imbentaryo ng mga 

nakatiwangwang na lupa o idle 

lands 

� Bilang ng mga naging benepi-

syaryo ng UDHA 

Sa 13 barangay, 9 na profiles lamang 

ang naipasa sa Education, Research 

and Training Committee. Gayunman, 

maraming datos tungkol sa mga nasabi 

sa itaas na nakalap mula sa 9 na 

barangay ay kulang at luma na.  

Hiningan din ang mga barangay ng 

kopya ng kanilang Barangay Develop-

ment Plan (BDP), Barangay Invest-

ment Plan (BIP), at Annual Budget. 

Maliban sa Nagkaisang Nayon, lahat 

ng naipasang barangay profiles ay 

nabigong samahan ng kopya ng 

kanilang BDP at taunang budget.  

Ilan sa mga paliwanag na ibinibigay ay 

ang pagiging “confidential” umano ng 

mga nasabing dokumento. May ibang 

barangay namang hindi nakapagbigay 

dahil tinatapos pa raw ang mga ito. � 
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Ang kyusiupallbulletin  ay ang opisyal na 

newsletter ng DFID-QC Project at lumalabas  

apat na beses sa isang taon (quarterly).  

 

Ito ay inihahanda ng Education, Research 

and Training Committee na kinabibilangan 

ng  Alternative Planning Initiatives, Inc. 

(ALTERPLAN), John J. Carroll  Institute on 

Church and Social Issues (JJCICSI) at Com-

munity Organizers Multiversity (COM).  

 

Pinondohan ng PHILSSA sa pamamagitan ng 

UK DFID, ang kyusiupallbulletin ang mag-

bibigay ng mahahalagang impormasyon at 

update tungkol sa ipinatutupad na proyek-

tong Institutionalizing Local and National 

Partnerships to Address Urban Poverty and  

Homelessness in the Philippines sa Quezon 

City. 

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol 

sa proyekto, maaaring makipag-ugnayan sa 

Foundation for the Development of the 

Urban Poor (FDUP), DFID-QC Imple-

menting Agency (913-2751) o sa  

Partnership for Philippine Support 

Service Agencies (PHILSSA) (426.4327 | 

426.4328 | 426.0811 | 426.6001 local 4854). 

Barangay 
Profiling 

P 

MULA SA PAHINA 1 

Bagama’t hindi pa handa ang UPAK na sumali sa QC UP-ALL, 

kinilala ng bawat isa ang kahalagahan ng pagtutulungan sa mga 

isyung  gaya ng pagpapasa ng IRR ng LHB, pagsisiguro ng tiyak 

at ligtas na paninirahan para sa mga maralitang tagalungsod, at 

pakikilahok sa mga konsultasyong ipapatawag ng pamahalaang 

lungsod lalo na ang para sa Comprehensive Development Plan o 

CDP. 

Magkasama rin ang QC UP-ALL at UPAK sa mga usaping gaya 

ng pagpapalakas ng Urban Development and Housing Act 

(UDHA) at Comprehensive and Integrated Shelter Financing 

Act (CISFA). 

Sa huling bahagi ng Organizational Assessment, ilan sa mga 

napagkasunduan ay ang mga sumusunod: 

� Pag-alam sa estado ng IRR. Inaasahan ng QC UP-ALL at 

UPAK na magiging epektibo na ang LHB bago matapos ang 

taon; 

� Pagpili ng mga kinatawan mula sa hanay ng mga peoples or-

ganization na uupo sa LHB sakaling maitatag na ito; 

� Paghahanda para sa isasagawang public hearing para sa CDP; 

� Pagkilatis sa mga lokal na kandidato sa pamamagitan ng 

scorecard. 

Partikular sa DFID-QC Project, napagkasunduan ding magtata-

laga ang bawat pederasyon ng kinatawan sa apat na komite ng 

proyekto.  Ang Organizational Development Committee ay mag-

pupulong tuwing unang Biyernes ng buwan. � 



Quezon City Social Housing Fund 
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Mga datos mula sa city hall 
Kumalap din ng datos mula sa iba’t ibang ahensya ng QC LGU na may kinalaman sa mga serbisyo para sa mahi-

hirap at patungkol sa programang pabahay nito. Narito ang ilan sa mga nakuhang impormasyon: 

Q: Meron bang imbentaryo ng mga nakatiwang-

wang na lupa na maaaring ilaan para sa social 

housing? 

A: Meron, ngunit hindi madaling ipakita dahil sa 

pangambang maaring samantalahin ito ng mga 

tinatawag na professional squatters at squatting 

syndicates.        —ayon sa General Services Office 

Q: Meron bang listahan ng mga benepisyaryo ng UDHA? 

Kailan huling ginawa ang registration ng mga benepisyaryo? 

A: Matagal nang mayroon at tuloy-tuloy ito. Gayunman, ma-

hirap talagang isagawa ang census, lalo na kung individual. 

Nagsasagawa rin kami ng survey kung mayroong hihiling.             

                — ayon sa Urban Poor Affairs Office 

Q: Meron bang database ang UPAO tungkol sa mga mahihirap na komunidad o informal settlers? 

naasahang aabot sa 500 pamilya bawat taon ang ma-

kikinabang sa binuong Quezon City Social Housing 

Fund. Bukod sa katiyakan sa paninirahan o security 

of tenure (direct loan o bridge loan), ang pondo ay maaari 

ring ipahiram sa mga samahang nais magpalagay ng mga 

batayang serbisyo gaya ng tubig at kuryente at magsimula 

ng mga proyektong pangkabuhayan. 

Bukod sa DFID na naglaan ng PhP2.1M, ang Quezon City 

Housing Fund ay nakatanggap ng karagdagang PhP2.6M 

mula Asian Coalition for Community Action (ACCA Pro-

ject) ng Asian Coalition for Housing Rights (ACHR). Ang 

utang na ipagkakaloob ay may interes na 6% per annum. 

Pangagasiwaan ang pondo ng binuong Housing and Ur-

ban Livability Services Committee na kinabibilangan ng 

mga kinatawan mula sa mga PO federations at mga NGOs 

(FDUP, Foundation for Development Alternatives o FDA, 

at PHILSSA). 

Sa kasalukuyan, may 6 na proyektong pinag-aaralan 

ang komite. Dalawa rito ay tinaguriang “big projects” 

dahil humihiling ang mga ito ng pondo para sa re-

blocking ng dalawang HOA: and East Side Barangay 

Commonwealth Neighborhood Association 

(ESBACONA) at Pintig at Lakas ng Kababaihan sa 

Kasunduan (PILAKK) na kapwa nasa Barangay Com-

monwealth. 

Ang ibang proyekto ay may kinalaman sa pagpapak-

abit ng kuryente sa Barangay Gulod, pagsuporta sa 

solid waste management project sa Barangay Batasan 

Hills, kabuhayan para sa mga kababaihan at computer 

literacy para sa mga out-of-school youth sa Barangay 

Commonwealth.  

Dahil ito ay revolving fund, hinihikayat ang mga mi-

yembro ng QC UP-ALL at UPAK na magbigay ng mga 

project proposals. � 
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Properties occupied District 1 District 2 District 3 District 4     Total 

Private properties 4,276 72,120 10,304 8,798 95,498 

Creekside 1,089 1,004 1,267 897 4,257 

Tullahan   1,328     1,328 

Transmission line   1,458 216 1,214 2,888 

Road row, open space, sidewalk/ 2,832 5,037 1,289 336 9,494 

Under the bridge           

MWSS property 945 1,455 1,857 1,387 5644 

GOCC 9,522 55,208 6,257 7,635 78,622 

Dumpsite   767     767 

PRRP 970 230   4,082 5282 

APD 3,741 1,833 2,073 8,838 16,485 

For infra –LGU 340 514 94   948 

                  -National gov't 291 419     710 

LGU owned properties 739 1,240     1,979 

Total 24,745 147,613 23,357 33,187 223,902 
AS OF DECEMBER 2008 


