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Noong ika-8 ng Oktubre 2018 nagpahayag ang 
scientists ng United Nations na 12 taon na lamang 
at ang init ng mundo ay aabot na sa 1.5 degree 
centigrade  na ang basehan ay ang pre-industrial 
times o noong panahon hndi pa ginagamit ang mga 
makina. Sinabi pa   nila na pag-umabot ang init 
ng mundo ng 1.5 degree, mahihirapan na tayong 
mapigilan pa ang tuloy-tuloy na pag-init ng mundo. 

Dama  natin ang climate change. Kadaraan lang sa 
atin ng Ompong na kasinglakas ng Yolanda.  Kung 
.8 degree  lamang ang global warming noon at 350 
kph na ang Yolanda, gaano kaya kalakas ang bagyo 
kung umabot na tayo sa 1.5 degree?  

Salamat sa Sierra Madre  napahina nito ang mga 
bagyo tulad ng  Ompong  maliban doon sa kalbong 
kalbong mga bundok sa Baggao, Cagayan. Kaya  
lang kung patuloy itong  nasisira magagampanan pa  
kaya  ang tungkuling ito? 

Buhay nating lahat ang Sierra Madre na siyang 
supplier ng tubig na iniinom at bumubuhay ng ating 
mga pananim. Dito galing ang oxygen na ating  
hinihinga. 

Dama ng mga katutubo ang kahalagahan ng 
Sierra Madre  at itinuring nila itong Ina na kanilang 
inaalagaan. Hindi nila hinangad na magpayaman 
dahil sa Sierra Madre kung kayat nanatili sila sa 
simpleng pamumuhay. Sapat lamang at may iba 
pang nangangailangan.  

Kakaiba ang pananaw ng di katutubo:  Ang Sierra 
Madre   ay pagkakakitaan upang yumaman at 
dito napagsamantalahan ang Sierra Madre. 
Nagkasamasama ang ilang mga environmentalists 
noong 2009 at binuo ang Save Sierra Madre Network 
Alliance upang sama-samang pangalagaan ang 
Sierra Madre. 

EDITORYAL
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Salamat sa dating DENR Secretary Gina Lopez  
na noong 2016 na nag-utos sa DENR at Save 
Sierra Madre Network Alliance na pangunahan ang 
pagbubuo ng Sierra Madre Council. Nagkaroon ng 
mga Summits sa Region IV-A, Region 2 at   Region 
3 at sa bandang huli nagkasama-sama ang lahat sa 
mga region upang idaos ang DENR-Sierra Madre 
Summit noong July 2017. 

Nagka-samasama dito ang DENR, NCIP at iba pang 
ahensya ng pamahalaan at ang mga Civil Society: 
NGOs, POs, mga Katutubo,  Schools at Academic, 
mga Simbahan pati na rin ang mga LGUs.  Pinag-
usapan sa mga Summit kung ano ang totoong 
nangyayari sa Sierra Madre  at ang mga ginagawa 
ng bawat grupo. Sa bandang huli napag-usapan ang 
pagdudugtung-dugtong para buhayin ang Sierra 
Madre. 

Ang lahat ng datos sa mga nasabing Summit ay 
pinag-samasama upang buoin ang isang Sierra 
Madre  Biodiversity Framework – isang balangkas na 
kung saan tiningnan kung paano pangangalagaan 
ang samu’t saring buhay sa Sierra Madre. Mga  
katutubo, DENR, NCIP, NGOs, Simbahan, Schools, 
POs, LGUs at  Funding Agencies: pinadaloy ang 
nasabing pagtitipon ni Noel Resurrection ng   Haribon 
at  Conrad Vargas ng PICOPI.  

Sa nabuong framework kinatha ang Five-Year 
Strategic Plan na ito para maging gabay sa mga ibig 
makisangkot sa pagbuhay ng Sierra Madre.  Hindi 
nakayanang balangkasin pa ang taon-taong plano 
at napakalawak ng Sierra Madre at iba’t iba ang 
kalagayan  bukod sa nakaubos din  ng panahon ang  
pagtutol sa  Kaliwa Dam. Bahala na lamang ang 
magkakatha ng project proposal   para sa kanyang 
lugar at pangangailangan.  

Sa Five-Year Strategic Plan na ito binuo ang anim na 
Thematic Areas:  1. Pangkultura, 2. Diwang Makatao 
at Makakakalikasan. 3. Konserbasyonn at Proteksyon 
ng Samu’ts Saring Buhay, 4. Pangkabuhayan, 5. 
Pang-Institusyon at 6. Pamamahala. Nakasaad na 
rin ang GOALS (GUSTONG ABUTIN) sa  Bawat 
Thematic Areas. At para maabot ang nasabing 
GOAL ay nagkaroong ng mga OUTCOMES 
(BUNGA), OUTPUT (ISINAGAWA), STRATEGY 
( KAPAMARAANAN), ACTIVITY (GAWAIN) AT 
TARGET INDICATORS  (NAGPAPATUNAY).  Sa 
madaling sabi  kung isasagawa ang mga nakalagay 
na mga hakbang-hakbang na gawain, ma-aabot ang 
nasabing GOAL. 

Ipapaabot ang 5 YEAR STRATEGIC PLAN  na 
ito sa: mga katutubong komunidad, mga ahensya 
ng pamahalaan, LGUs, mga NGOs, POs, mga 
Simbahan at Schools, media  at maging sa mga 
negosyanteng interesado  sa 10 probinsya ng Sierra 
Madre at sa Metro Manila na apektado ng biyayang 
tubig at oxygen ng Sierra Madre at madalas  
parusang ding galing sa pagkasira ng Sierra Madre 
-  baha, init, bagyo at guho. 

Ang kakahuyan at kagubatan ng Sierra Madre 
na  humihingop ng carbon na siyang nagpapa-
init ng mundo ay malaking ambag ng Pilipinas sa 
pagpapalamig ng mundo. 

Sa mata ng karaniwang tao mahirap ang maisaayos 
ang Sierra Madre ngunit sa may pananampalataya 
sa Diyos na siyang lumalang ng Sierra Madre 
kayangkaya ito dahil makapangyarihan ang Diyos.  
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5 YEAR STRATEGIC PLAN 

FOR SIERRA MADRE

“Mapanatili ang mayabong na kagubatan at masaganang katubigan ng Sierra 
Madre na pinanahanan ng mga samut saring buhay, sapagkat ang “ Buhay na Sierra 
Madre, ay buhay nating lahat.”

VISION (TANAWIN)

THEMATIC AREA 1

GOAL (IMPACT)

1. Pagpapatingkad ng kamalayan ng ugnayan ng tao at kalikasan batay sa katutubong kulturang 
pangkomunal

OUTCOMES (BUNGA)

 1.1 Malinaw na pagkaunawa 
sa katutubong kultura (awit, 
sayaw, tula,pinapahalagahan, 
pananalita , paggagamot and 
kinakain

1.2  Pagkakilala at masayang 
pagtanggap sa kultura at 
pangangalaga sa kalikasan 

 1.3 Tuloy tuloy na 
pagpapahalaga at 
pangangalaga sa kalikasan 
(tree planting , maintenance, 
etc.

 1.4 Magkaroon ng kultural group  
sa kani kanilang lugar

1.5  Taas noong isinasabuhay ng  
mga katutubong  komunidad 
ang diwa ng kanilang kultura 
sa kasalukuyang panahon

OUTPUT (ISINAGAWA) STRATEGIES (KAPAMARAANAN)

1.1  3  Living Heritage 
(Pamayanang 
Nagsasabuhay ng 
Katutubong Kultura: (Sta. 
Ana, Casiguran, Sari)

1.2  5 Fora sa mga  provincia 
lalo na sa ICCA areas

1.3  May 3 School of Living 
Tradition (Institusyon na 
nagpapalaganap ng buhay 
na tradisyon ng mga 
katutubo)

1.1. Pagpapalaganap ng 
Basihan at Abanteng 
Kaalaman 

1.2 Pagtatanghal ng mga 
Cultural Program  

1.3 Linkages and Networking 
(Pag-uugnayan)

1.4 Mga programang 
pangkalikasan

1.1. List of IP and Non-IP  Facilitators pool
1.2. List of  Partners ( Dep Ed, Local NGO’s, Church, 

DENR, International NGO’s
1.3  4 fora sa 5 provincia
1.4. Modules ( Facilitators Module, Basic information 

training module etc.)
1.5.  Info Materials ( Pa-abiso, flyers, Newspapers, Bulletin 

Board, TV, Radio)
1.6 Dokumentasyo ng pangangalaga sa kalikasan sa 5 

ICCA areas 
1.7 Ulat sa  5 radio stations (Infanta, Baler,N.E., Isabela, 

Quezon) broadcasting IP issues, IP Sunday,  IP 
month, etc

1.8  Listahan ng ng cultural groups na IP at non-Ip sa 
Region 2, 3, 4A 

TARGET INDICATOR (NAGPAPATUNAY)

1.1  Cultural training/ workshop                                                           
1.2 Forum
1.3  Pagpapalabas ng mga Sining 

Pagkultura
1.4 Pagdodokumento ng mga karanasan 

ng mga  kabataan lalo na ang  best 
practices

1.5 Networking ng may magkakatulad 
na  karanasan sa Living Heritage at 
School of Living Tradition  

1.6 Makipag-partner sa NCCA

ACTIVITY (GAWAIN)

PANGKULTURA
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GOAL (IMPACT)

2. Pagpapalakas ng Implementasyon ng IP education Framework sa Sierra Madre

2.1 May mga IP-Ed  schools sa 
mga komunidad ng katutubo 
na kinikilala ng Dep-ed

OUTPUT (ISINAGAWA) STRATEGIES (KAPAMARAANAN)

2.1.  May  limang  (5) dagdag na  
IP-ed schools  sa Sierra 
Madre 

 2.1  Isinusulong na ang 
Katutubong Pag-aaral ay 
tinatangkilik ng Dep-Ed  

 2..2  Nakapagsanay ng mga 
guro sa IP’s

 2.3 Hinihimok ang Tesda  na 
magkaroon ng trainings 
akma sa IP kasanayan

Strategy 2.3. Nagsasanay ng 
mga  Tagapagsalita (Speaker’s 
bureau)

OUTCOMES (BUNGA)

ACTIVITY (GAWAIN)

2.1   Nilalakad ang pagtatayo ng IP-Ed 
school sa komunidad, sa Dep-Ed at 
sa mga susuporta nito

 2.2a Pinag-aaralan ang kultura ng 
nasabing IP at ipinapasok sa 
ginagawang curriculum. (IP 
curriculum making)

 2.2b Limang (5) komunidad na may 
nasanay na Guro ng IP’s

2.3  Nagkakaroon ng Tesda training 
2.4  Binuo ang Speakers’ Bureau

2.1  Dokumento na pagkilala ng Dep-Ed ng IP-Ed school, 
curriculum at modules ng pagtuturo 

2.2   Dokumentasyon ng trainings ng  traditional teachers
2.3  Listahan ng IP na nakatapos sa Tesda 
2.4 Listahan ng mga speakers

TARGET INDICATOR (NAGPAPATUNAY)
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GOAL (IMPACT)

1. Nagmamalay na ang tao at kalikasan ay iisa

THEMATIC AREA 2

OUTCOMES (BUNGA)

1.1 Tuloy tuloy ang kampanya  
tungkol sa  mga kaalaman sa 
Sierra Madre

1.2.1Bahagi na ng buhay ng mga 
tao ang pagkampanya para 
protektahan ang kalikasan

1.2.2 Malawak na ang 
nasasakupan ng mga 
grupong nangangalaga at 
ipinoprotesta ang  pagsira sa 
kalikasan

OUTPUT (ISINAGAWA) STRATEGIES (KAPAMARAANAN)

1.1.1 May mataas na kamalayan 
tungkol sa Sierra  Madre at 
Samu’t Saring Buhay

1.1.2  Inaipaloob na sa school 
corriculum at sa kamalayan 
ng mga komunidad  ang  
Agro-Ecological system 
at iba pang  Environment  
related information. 

1.2.1 Nakabuo ng isang 
permanente at malakas na 
alyansa na  pumoprotekta 
at nangangalaga sa 
kalikasan

1.2.2 May nabuo ng ugnayan 
ng mga katutubo at 
di katutubo sa bawat 
probinsya. 

1.1. Paghubog (formation) ng mga 
Komunidad

1.1.1 Isinasama ang mga IP sa 
lahat ng makakalikasang 
gawain. (Include  all Ips  in 
respective activities) 

1.2. Nagkakalat ng mga 
inpormasyon sa kalaiksa  
(IEC Materials) 

1.2.1 Pag oorganize sa 
pamayanan

ACTIVITY (GAWAIN)

1.1 Mga pagsasanay tungkol sa 
permaculture (Trainings/ Seminar 
about permaculture, awareness of 
nature) sa walong probinsya

1.2  Mga pagpapapalalim  tungkol 
sa Kalikasan at Diyos (Retreat 
regarding God’s Creation or Laudato 
Si 

1.3  Biodiversity/ forests Tour/Pilgrimage
1.4 Tree growing and wildlife preservation 
1.5  Organizing communities
1.6 Team buiilding/ workshop at 

pagbababad  ng mga IP  sa  di-IP  at 
ng  mga  di-IP sa mga IP 

1. May 10 alyansa ng mga NGOs, Pos, IP Komunidad, mga 
Simbahan, Eskuwelahan at Academe, mga LGUs at 
negosyante sa bawat probinsya na nagtutulungan s 
pagtatanggol ng Siierra Madre. 

2. May ugnayan ang mga alyansa sa DENR at NCIP  sa 
pagtatanggol ng kalikasan.

3. May alyansa ng mga katutubo sa bawat probinsya at may 
nabuong iisang alyansa sa buong Sierra Madre

TARGET INDICATOR (NAGPAPATUNAY)

GOAL (IMPACT)

2. Pinaninindigan na ng mga katutubo ang kanilang 
karapatan sa lupaing ninuno

OUTCOMES (BUNGA)

2.1. Nakabuo na ng mga 
grupong nagtatanggol ng 
lupaing ninuno

OUTPUT (ISINAGAWA)

2.1 May mga pag-aaral ang mga 
katutubo  nanagpapaunlad 
ng kanilang karapatan  at 
kasanayan sa pagtanggol 
sa Lupaing Ninuno.

2.2  75 % ng mga komunidad 
ng  mga katutubo ay 
organisado na at naka-
dugtong sa malalaking 
alyansa

DIWANG MAKATAO AT MAKAKALIKASAN
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THEMATIC AREA 3

GOAL (IMPACT)

1. Napapanatili ang pagpapayabong at pangangalaga ng Samut Saring Buhay ng Sierra Madre

OUTCOMES (BUNGA)

1.1 Mapalakas ang mga ordinansa 
tungkol sa pagtatanggol ng 
kalikasan  
 
 

1.2   Pinapahalagahan na ng mga 
estudyante ang  biodiversity.  
 
 

1.3   Pinapahalagan na ng mga 
mamamayan ang  samu’t 
saring buhay 
 
 
 

1.4 Tukoy na  ang mga 
protektado, iginagalang 
at sagradong lugar . 
(Sacred lands are identified  
protected and  respected.)

OUTPUT (ISINAGAWA) STRATEGIES (KAPAMARAANAN)

1.1.  May 50 mga Organisasyon 
na nagsasagawa 
at nagpapatupad 
ng Conservation of 
Biodiversity sa buong 
Sierra Madre

1.2.  May 50 mga partners 
ng SSMNAI  tulad 
ng Permaculture na   
itinataguyod ang natural na 
pamamaraan ng kalikasan

1.2.1 50 symposia & fora 
tungkol sa 10 probinsya 
pangangalaga ng samu’t 
saring buhay

1.2.2 Pagkakaroon ng 
kasunduan tungkol sa 
curriculum ng araling 
makakalikasan sa  
elementarya at high 
school. 

 1.3.1 Makagawa ng  programa 
at guide para sa mga  
bayanihang ginagawa 
halaw sa pinakagagagaling 
na karaasan   (Develop a  
program serving as a guide  
for collaborative care for 
the biodiversity based on 
the experiences and best 
practices )

1. 10 Research/ documentations 
sa protected, iginagalang 
at sagradong lugar 

1.1.  Communnity organizing para 
magkaroon ng grupo na 
mangunguna sa pamayanan

1.2 Iba-ibang pamamaraan 
ng  Information Education 
Campaign sa mga paaralan 
at komunidad  tungkol 
sa pagpalaganap ng 
endangered at endemic 
species sa lugar 

1.3   Koordinansyon mula 
sa BMB-DENR para sa 
pagprotekta ng Buhay sa 
Sierra Madre

1.4. Pagbibigay ng Balita, 
Information materials sa T.V, 
Radio, Social Media, atbp

1.5 Pagpamalay tungkol sa 
ICCA at E-NIPAS sa Sierra 
Madre 

1.  Pagsasaayos ng mga 
pamamaraan sa school 
upang mahubog ang mga 
estuyanted tungkol sa  
biodiversity

 Pakikipag-ugnay at pag-
uusap ng lahat ng sangkot o 
stakeholders

1.5.1.1 Puntahan ang mga 
protected and sacred areas 
sa Sierra Madre ayon sa 
indigeneous practices 
(ICCA)

KONSERBASYON AT PROTEKSYON
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ACTIVITY (GAWAIN)

1.  Training and Seminar - Magkaroon 
ng pag-aaral tungkol sa   organizing  
patungo  sa pagprotekta ng  
biodiversity

2.  Linkaging sa DENR, Schools, Media, 
Churces

 

1.  Pag-ayos ng mga module  tungkol sa 
biodiversity 

2.  Pagpapadaloy ng mga pag-aaral

1.  Taunang pagtititpon ng mga involved 
na grupo maging  NGO, PO o 
gobierno at simbahan tungkol sa 
biodiversity ng kanilang lugar

1.1 Pananaliksik sa mga  records 
ng  DENR,  mga libraries at pag-
interview sa mga  katutubo  kung 
saan saan ang  mga protektado,  
igingagalang at  sagradong lugarr  
katulad ng  Northern Sierra Madre  
Natuional Park, Tulaog, Bundok 
Irid  

 Pananaliksik ng mga  maaring 
gamiting batas para maprotektahan 
ang  mga ICCAs

1.2  Symposium  on Earth Stewardship
1.3  Padyak para sa Kalikasan
1.4  Isama ang mga NCIP na  

magbibigay ng impormasyon tungkol 
sa pangangalaga ng kalikasan

1.4  Ikampanya ang isang maka-
kalikasan at makataong tourism

1.5  Adopt a mountain program
1.6  Ridge to Reef clean up activities
1.7  Pagtatanim ng mga puno sa gilid 

ng ilog (Riparian Biodiversity Tree-
Growing)

1.8 Makakalikasang pag-garden 
(Permaculture gardening)

1. 50 ordinances from the 10 provinces mandating training 
on conservation and protection of biodiversity

2.  Publication/leaflets about biodiversity
3.  5 Tukoy na  sites ng ICCA
4.  10 community-based researches 
 Advocacy sa  10  Local issues per province

1.  50 Schools na may biodiversity  clubs
 50 bayan sa 10 probinsya may sinusunod n program 

tungkol sa biodiversity

1.  Listahan ng mga ICCAs
2.  Listahan ng mga publication  tungkol sa biodiversity
3.  Pagbubuo ng mga matriales pangkampanya
4. Pagkakaroon ng isang nation-wide campaign para 

mapatingkad ang kamalayan ng biodiverity sa lahat ng 
bayan sa in Sierra Madre

5.  Pagkakaroon ng program para sa biodiversity na 
ipapatupad sa mga   Cathololic schools 

5.  Pagkakaroon ng program para sa biodiversity na 
ipapatupad ng Dep-ed

TARGET INDICATOR (NAGPAPATUNAY)

NG SAMUT-SARING BUHAY SA SIERRA MADRE
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THEMATIC AREA 4

GOAL (IMPACT)

OUTCOMES (BUNGA)

1.  Pagpapatupad ng mga 
napiling pangkabuhayan

2.1.   Napadali ang pagbebenta ng 
mga produkto

2.2  Ugnay sa Kalikasan: ang  
kaingin iwasan,minamalay 
ang pagbabago ng  klima,  
kalusugan, kita, naka-ugnay 
sa daloy ng  komunidad

2.3.  Ugnay sa kalagayan 
ng bentahan (market),  
kahalagahan ng produkto 
(value chain), ano ang 
ambag nito sa Kalikasan.

3.  Naibalik ng mga katutubo 
ang  sinaunang uri ng 
paghahanapbuhay traditional 
livelihood) lalo na sinaunang 
pagkain (IP food system )

OUTPUT (ISINAGAWA) STRATEGIES (KAPAMARAANAN)

1.  Malaman ang gustong 
pangkabuhayan

2.  Natukoy ang mga positibo 
at negatibong dulot ng 
pangkabuhayan

3.  Tukoy na mga komite at 
mamamahala ng proyekto

4. Natukoy ang mga 
kailangan pa sa livelihood

5. Nakatukoy ng mga 
posibleng pagdalhan ng 
mga produkto  

3.1  100 pamilyang katutubo 
na kumakain ng sinaunang 
pagkain isang beses  sa 
loob ng isang linggo  

3. 2.  May 10 komunidad 
katutubo na 
bumabalik sinaunang 
paghahanapbuhay at 
katutubong pagkain bawat 
taon

1.  Pagbubuo upang  maisulong 
ang sustenableng 
pagsasaka na kaugnay ang 
biodiversity at pagbubuo ng 
kooperatiba 

2.  Linkages sa pamahalaan,  
ibang NGOs and ibang 
Funding agencies

3.  Pagkakaroon ng Bagsakan 
sa pag market ng mga 
produkto

4.  Pagmalay sa pagbabago ng 
panahon at pag-angkop ng 
mga alternatibong  pananim.  

2.1   Mga seminar

ACTIVITY (GAWAIN)

1.1 Conduct survey sa 
mga komunidad at mga 
funding gencies  na 
interesadong maipatupad 
ang pagkakaroon ng 
pangkabuhayan

1.2 Pagconduct ng Livelihood 
service training and 
workshop para maturuan ang 
mga IP/ Lokal na pamayanan 
(agro-forestry at iba pa)

1.3 Pangongolekta ng mga 
produkto na pwedeng 
pagkakitaan

1.4  Magkaroon ng mga 
informational materials 
(brochure, flyers,etc) para 
mapaunlad ang kabuhayan 
sa pamayanan

1.5  Pagbuo ng pamunuan para 
sa pamamahala ng proyekto 
at komite

1.6  Community Monitoring ng  
proyect

1.7.1  Mag conduct ng mga 
trainings tungkol sa financial 
management

1.7.2  Paghahanap ng market ng 
mga product ng community, 
linkages, partnership

1.  Organized Peoples 
organization

2.  Maayos na Sistema sa 
pagpapalakad ng livelihood 
sa pamayanan

3. Mayroong kita sa 
kabuhayan ng mga 
mamamayan na di 
nakakasira ng kalikasan

4.  Dokumentasyon 
ng sinaunang 
pghahanapbuhay at 
pagkain ng mga katutubo 
 
Mga Halimbawa 
 
Reforestation Livelihood Project 
(Dingalan, Aurora; 20 hectares-pilot 
up to 50hectares in 5 brgys);100 
families  
Agro-forestry (Sari, Quezon; 
Caranglan, NE; Palaui, 
Dumasag, Cagayan; Dingading, 
Divilacan,  Isabela) 6 areas; 100 
families;increased of 50% income per 
family in 5yrs 
Organic-farming and Permaculture 
(Masanga, IDOFs Pakisama in Aurora 
and Quezon; Sari, Divilacan, Mactang 
- 10 sites;20has with at least 1000 
individuals;increased by ave.of 80% in 
5yrs Handicraft (palanan, carangalan) 
75families

TARGET INDICATOR (NAGPAPATUNAY)

1.7.3  Pagpadaloy ng  
Pagsasanay tungo 
sa pagiging magaling 
na negoyante (CEFE 
Training - Competency 
Based Economist 
through the Formation of 
Entrepreneurs)

1.8 Pangungulekta ng mga 
produkto na pwedeng 
pagkakitaan gaya ng 
handicraft, honey at mga 
food products

1.9  Pagkilala  ng mga 
produkto kung ito ay 
organic  (accreditation)

1.10.  Angkop sa pagbabago ng 
panahon ang itinatanim 
(Resilient crops)

2.1  Pakikipagkuwentuhan sa  
mga katutubo lalo na ng 
mga matatanda tungkol 
sa kanilang sinaunang 
paghahanapbuhay at mga 
pagkain

2. 2  Pagpapadaloy ng 
pagtatagpo ng iba’t 
ibang mga komunidad 
na nagsisikap maibalik 

ang sinaunang 
paghahanapbuhay at 
pagkain

2.3  Pagdodokumento 
(research) sa limang 
komunidad  sa 5 
probinsya tungkol sa 
katutubong hanapbuhay 
at pagkain

PANGKABUHAYAN
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THEMATIC AREA 5

GOAL (IMPACT)

1.1 Isang rehistrado, aktibo, malakas at epektibong organisasyon na naglalayong 
  pangalagaan at proteksyunan ang ating kalikasan 

1.2 Ito ay  tagapukaw sa loob ng Sierra Madre upang ipatupad ang mga karapatan at batas  
patungkol sa masaganang kalikasan.

OUTCOMES (BUNGA)

1. Nagagampanan na ng buong 
SSMNAI ang  pangangalaga 
at paroteksyon ng Sierra 
Madre

1. 2a    Nagbubuklod ang  10 
probinsya na sumasakop sa 
north, central at south Sierra 
Madre para sa pangangalaga 
at proteksyon ng kalikasan

1.2b. Kumbensido ang mga 
taga-Maynila kadugtong ng 
kanilang buhay ang Sierra 
Madre

1.2b May ugnayan sa mga funding 
agencies upang matulungan 
ang mga grupo o komunidad 
na nagpapalago ng Sierra 
Madre

1. 3.1  Nakikipag-ugnayan sa 
DENR sa pananaw na ang 
Sierra Madre ay isang buong 
landscape (PAMB - may 
CSO na nakaupo)

1.3.2. Tinitiyak na may CSO na 
naka-upo sa PAMB na 
tinitiyak ang pangangalaga 
ng Sierra Madre

1.4. Katuwang ng NCIP sa 
pagseseguro ng mga 
karapatan ng mga katutubo 
sa Lupaing Ninuno

OUTPUT (ISINAGAWA) STRATEGIES (KAPAMARAANAN)

1.1  Matatag ang SSMNAI 
bilang isang alliance na 
aktibo sa bawat rehiyon 
na sakop ng Sirrra Madre 
na gumagabay at nag-
uugnay sa mga partners na 
naglalayong pangalagaan 
at proteksyunan ang ating 
kalikasan.

1.2  Mayroong maayos na 
sistema sa pamamalakad 
ang mga organisasyon

1.3    May nabuong aktibong 
mekanismo ng coordinayon 
at ugnayan sa mga 
lungsod ng Metro Manila 

1.      Pagbubuo ng isang 
matatag at malinaw na   na 
mekanismo ng ugnayan 
at pagtutulungan ng mga 
organisasyon, insttitusyon, 
atbp na nasa loob ng SMNAI

2.      Pakikipag-alyado sa mga 
NGOs, POs at iba pang 
pribadong  sector at sa 
pamahalaan (provincial, 
municipal, barangay) 
at  national government 
agencies.

3.   Kampanya sa mga 
eskuwelahan , mga 
Simbahan at Mga pag-aaral 
sa mga schools, simbahan 
tungkol sa mga isyu ng 
Sierra Madre

4.. Magkakampanya sa 
media  lalo sa pagpakalat 
ng Proklamasyon ng Save 
Sierra Madre Day

ACTIVITY (GAWAIN)

1.1  Mag-survey at  pagtatasa ng mga komunidad pati narin ang  
mga government agencies na kapartner sa mga proyekto o 
programa

1.2  Mga pag-aaral/ pag-oorganisa at/pag-uugnay   tungo sa 
pagpapatatag at pagbubuklod  ng mga organisasyon 

1.3  Paggabay sa mga inoorganisa sa kanilang pagpapatala sa 
anumang ahensya

1.4.  Pagpapaliwanag  at papatupad at  ng E-NIPAs  
1.5.  Courtesy meetings with LGUs from barangay, municipal 

at provincial level, accreditation and   MOA signing for the 
protection of the Sierra Madre.

1.7   Signing of MOU NGOs, POs, organisasyon at institusyon at 
mga pribadong sector

1.8  Gagawa ng isang programa na ang tutok lamang ay Metro 
Manila

1.  Listahan ng mga kasapi na mga 
organisasyon ng SSMNAI at 
mga ka-network na mga school, 
simbahan, LGUs at iba pa.  

2.  Pahayag ng Pagkakaisa at 
Pagtatalaga ng mga kasapi at 
kaugnay ng SSMNAI 

TARGET INDICATOR (NAGPAPATUNAY)

PANG INSTITUSYON
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GOAL (IMPACT)

2.  Nagkaroon ng matatag na ugnayan sa mga NGOs, POs, Private sectors, at sangay ng 
pamahalaan sa bawat rehiyon na sakop ng Sierra Madre para sa pangangalaga at proteksyon ng 
kalikasan

OUTCOMES (BUNGA)

2.1  50% ng mga ng mga 
institusyon na nasa Sierra 
Madre ay nag-uugnayan na 
at nagtutulungan

OUTPUT (ISINAGAWA) STRATEGIES (KAPAMARAANAN)

2.1  Regular ang 
komunikasyon sa pagitan 
ng mga institusyon 
sa pamamagitan ng 
pagmonitor  at pagbisita 
tungkol sa mga isyung 
dinadala ng mga na-
uugnayan 

2.2.  May nabuong plano 
patungo sa pagtatayo ng 
Sierra Madre Council

2.1  Pagpapadaloy ng iba’t ibang 
pamamaraan upang mag-
ugnayan ng mga institusyon 
at mga organisasyon  

2.2    Accreditation of SSMNAI sa 
mga development councils 
na pang-rehiyon at pang-
probinsya na sakop ng 
Sierra Madre

GOAL (IMPACT)

3. Naihahanda ang SSMNAI sa tuloy tuloy na paglilingkod sa darating na panahon.

OUTCOMES (BUNGA)

3. 1.  May regular na staff at mga 
young IP volunteers na may 
kakayahang tumatrabaho sa 
programa at ng mga gawain 
ng SSMNAI

3.2.  Nakapag recruit ng mga 
young IP volunteers na 
tutulong sa mga programa 
ng SSMNAI 

3.3  Patuloy ang pagpapalakas 
ng kakayanan ng mga 
organisysyon

OUTPUT (ISINAGAWA) STRATEGIES (KAPAMARAANAN)

1.       Makagawa ng isang 
proposal para sa 
pangangalaga at 
proteksyon ng kalikasan 
na may tukoy na staff na 
tatrabaho para sa proyekto

2. Makakuha ng funding/ 
scholarship para sa 
pagaaral ng mga 
volunteers na IP                                                                       

3.1.  Pagsisinop ng mga gawain 
ng SSMNAI staff na 
katutubo at hindi katutubo

3.2.  Pagsasanay ng mga 
magtatanggol ng Sierra 
Madre  

3.3.   Pagbubuo at pagpapatatag 
ng mga samahan ng mga 
Katutubo sa Sierra Madre 
lalo na ang mga kabataan

ACTIVITY (GAWAIN)

2.1.  Pagbisita   at pagmonitor sa   
mga isyu na dinadala ng mga  
kasapi ng SSMNAI o kaya 
na-uugnayan pa lang.

ACTIVITY (GAWAIN)

1.  Pagsisinop ng panloob na 
organisasyon ng SSMNAI patungkol 
sa kanyang mga kakayanan at 
kakayanan ng mga staff (katutubo 
man o hindi) 

2. Inaayos kung  saan kukunin ang 
kakailanganing gastos para sa 
volunteers

Completion reports  of SSMNAI projects

TARGET INDICATOR (NAGPAPATUNAY)
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THEMATIC AREA 6

GOAL (IMPACT)

1. Epektibong pakikilahok ng CSO sa pagbubuo ng maayos at epektibong Sistema ng gobyerno sa 
pagtatangol ng Sierra Madre

OUTCOMES (BUNGA)

1.1   Dumadami ang nakikilahok 
sa pagsalba  ng mga 
komunidad  sa pag-init ng 
mundo  (Increase number of 
communities participation)

1.2  Increase`number`of 
environmental group joined 
in promoting biodiversity 
protection in Sierra Madre 

OUTPUT (ISINAGAWA) STRATEGIES (KAPAMARAANAN)

1.1 Naitugma ang bilang  
(Updated documentation) 
of X number of community 
covered by SSMNAI 
project

1.2    At least of  X number of 
leaders from communities 
in 20 CENRO of SMNA 
trained advocates for 
the protection and 
conservation Sierra Madre 
eco-system

1.3    X number of collective 
mass action in  promoting 
Sierra Madre eco 
system protection and 
rehabilitation conducted 

1.4    X number of critical group 
formed  
 
Alliance and network 
group engaged with local 
government re: SMNA 
plan and strategies for the 
protection of Sierra Madre 

1. Community organizing and 
training 

ACTIVITY (GAWAIN)

1.1   Conduct survey and assessment sa komunidad.
1.2   Pagtutukoy ng 1-5 pangunahing strategic solution as a result ng 

assessment; sa pamamagitan ng serye ng pulong pagsusuri 
1.3   Paglulunsad ng iba’t ibang pagsasanay sa pangunahing lider at 

mga IPMR alinsunod sa mga kasanayan na kailangan. 
 
Halimbawa ay ang mga ss: 
1.3.a) Mga batas pang kalikasan at sa katutubo. 
1.3.b) Pakikilahok at pagsusulong  ng adbokasiya kaugnayng  pangangalaga at proteksyun 
sa kalikasan at likas na yaman 
1.3.c) gawaing pakikipag-alyansa,  networking and linkaging 
1.3.d) tuloy-tuloy na pagpapaunlad ng sarile at nang kakayahang mamuno

1.4   Tuloy-tuloy na pagpapakilos ng mga samahan sa pagtitiyak na 
mabubuo ay maayos na Sistema ng gobyerno ng proteksyon at 
pamamahala sa Sierra Madre.

1.5   Tuloy-tuloy na pagpapalakas at pagpapalawak ng mga samahan 
para matiyak ang kanilang pakikilahok at pakikipag-ugnayan sa 
proteksyon at pamamahala sa Sierra Madre.

1.6   Pagbubuo ng mga kritical na grupo ng mga lider kailangan para 
sa pagbubuo ng mga samahan at advocacy alliance for the 
protection, conservation and rehabilitation of Sierra Madre

1.7) Paglulusad ng iba’t ibang  asembliya ng mga grupo, samahan 
at alyansa na nagtataguyod ng isang maayos ay epektibong 
pamamahala sa pangangalagang sierra madre 

1. SMNA developed strategic 
direction for Sierra Madre 
eco-system protection and 
rehabilitation

 2. SMNA created advocacy 
strategies and developed 
advocates

 3. SMNA Pop-ed Manual for 
the protection of Sierra 
Madre developed and 
disseminated

 4. IP leaders are the SMNA 
lead advocates

TARGET INDICATOR (NAGPAPATUNAY)

PAMAMAHALA
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OUTCOMES (BUNGA)

2.1 SMNA strengthened 
alliance with LGUs and 
other environmental 
advocate group

2.2 SMNA agenda 
developed,  
consolidated and 
promoted 

2.3 Increase community 
awareness on 
SMNA Sierra Madre 
biodiversity agenda

2.4 SMNA were able 
to gained ground 
on institutionalizing 
environmental day 
celebration in a local 
level

OUTPUT (ISINAGAWA) STRATEGIES (KAPAMARAANAN)

2.1 Local inter-agency in X 
number of provinces and 
cities/municipalities  formalized

2.2 SMNA secured copy of 
documents  of biodiversity 
program of X number of LGUs 
in 20 CENRO

2.3 Forum and symposia 
conducted in each specific 
celebration of environmental 
date

2.4 SSMNA IP leaders 
represented in LIAC in 
X number of cities and 
municipalities from 20 CENRO

2.1 Partnership: Alliance Building, 
Networking and linkaging

ACTIVITY (GAWAIN)

2.1  Pagsasagawa at Paglulunsad ng mga 
serya ng Fora, symposia para maging 
bahagi ang pamayanan sa Sierra 
Madre ng mga initiatiba at gawain 
sa pagtatanggol, pangangalaya ng 
kabundukan at kapaligiran. Ilulunsad 
ito sa mga araw ng selebrasyun ng 
araw ng Kalikasan at Pangangalaga ng 
Kapaligiran, halimbawa: 
§  April- Earth Day 
§  June- World environmental day 
§  July- World Ocean Day

2.2   Paglulunsad ng serye ng  mga pag 
uusap para sa pagbubuo ng local inter-
agency committee (LIAC) na regular 
na mag-uusap para subaybayan 
ang pagpapatupad ng mga plano 
ng  pangangalaga ng kabundukan at 
pamayanan sa Sierra Madre.

2.3    Paglulunsad ng mga assembleya at 
pagtitipon para matiyak ang pag-upo ng 
mga kinatawan sa special bodies ng IP 
at iba pang sector na may advocacy sa 
protection at pangangalaga sa Sierra 
Madre ng iba’t-ibang ahensya.

2.4  Pormal pagkikipag-alyansa ng SMNA 
sa iba’t ibang intidad na may pagsang 
ayon sa adbokasya sa Sierra Madre 
proteksyun at konserbasyun 

2.1 Inter-agency integrated program 
with SMNA strategic program 

2.2 Advocates articulated SMNA 
goal and principles on 
preserving ecosystem and 
biodiversity in Sierra Madre 

2.3 SMNA agenda integrated 
with partners and network 
environmental agenda

2.4 SMNA secured list of local 
biodiversity program in at least 
X of LGUs in 20 CENRO   

TARGET INDICATOR (NAGPAPATUNAY)

3.1 Increasing awareness 
of the people on local 
governance 

3.2 Increase participation 
in formulating local 
policies 

3.3 Strengthened 
engagement with local 
government officials 

3.4 Maximized 
representation in local 
special bodies

3.1 Passage of an ordinance on  
formation of local patrollers 
as forest, river and watershed 
watchers in at least X number 
of cities/municipalities in 20 
CENRO

3.2 Representation of IP leaders 
implemented in X number 
of barangay and cities/
municipalities in 20 CENRO

3.3  SMNA advocates had 
joint meeting with LGUs in 
formulating implementing 
guidelines 

3.1  Passage of Ordinances, Bills, 
Policies and Guidelines at the 
local level

3.2  Paglulunsad ng mga serye ng pagpupulong sa 
pamayanan at ng mga sector para magbahagi ng 
kanilang mungkahi ilalaman sa iba-balangkas na 
lokal na batas pang-kalikasan. 

3.3  Iko-konsolida at aayusin ang mga nalikom 
na mungkahi ng mga tao ipapaloob sa mga 
panukalang batas sa sa xxx of municipalities/cities 
in 10 provinces; 

3.4  Muling ibabalik sa mgatao at magsasagawa ng 
serye ng  validation process para ipirmis ang 
mga mungkahing ipapaloob na batas at saka 
pasisismulan ang pagbubuo ng sa panukalang 
batas pangkalikasan; at isasadokumento ang 
buong proseso

3.5    Maglulunsad ng Serye ng pulong at konsultasyon 
sa mga pamayanan para pagtibayin ang mungkahi 
ipaloob sa mga panukalang batas.

3.6   Magkaroon ng public presentation kasama ang 
mga halal na opisyal (brgy. Council/ mun. o city 
councilors) para pag-isahin ang lalamanin ng 
panukaling batas galing sa mga tao/pamayanan 
ang binalangkaas ng mga opisyal ng pamahalaan

3.7    Pagrerepaso  at pagre rebisa ng borador/ draft na 
integrated (pinagsama ang galing sa mga tao at 
galing sa gobyerno.

3.8 Pagpapadalo ng mga lobbyist sa session ng 
konseho sa lahat ng pagdinig kaugnay ng 
nakasalang napanukalang batas sa LGU.

3.1 Number of elected officials 
engaged in the process of 
drafting the local policies with 
the people

3.2 Copy of Draft policy documents 
secure by SMNA

3.3 Number of communities 
participated in the validation 
process indicating interest in 
pursuing policy advocacy
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4.1 Community had 
exercised shared 
responsibility principle 
and actualized role 
in protecting Sierra 
Madre 

4.2 Established 
community value 
formation on 
environmental 
protection and 
rehabilitation

4.3 Regenerated 
voluntarism concept

4.1 At least 9 communities in 20 CENRO 
participated on the conduct of orientation and 
training 

4.2  Total of 240 local patrollers joint in the 
formalization of river, forest, sea and 
watershed patrollers from the ff areas : 
a)       Aurora 60 
b)      Quezon 60 
c)       Isabela 60 
d)      Neva Viscaya 60

4.3  Conducted at least 4 coordination meeting 
with school base and church base leaders 
regarding implementation of the patrollers 
plan

4.4  All  240 local patrollers officially deputized by 
government agencies 

4.5 SMNA recognized as part of clearing house 
for deputizing local patrollers 

4.1 Organize formal 
local forest and 
sea patroller 
and be the 
prime modal in 
implementing 
NGP program  

OUTCOMES (BUNGA) OUTPUT (ISINAGAWA) STRATEGIES (KAPAMARAANAN)

4.1 Pagsasagawa ng profiling mga kasalukuyang Bantay-Dagat and bantay-
gubat sa bawat munisipyo

4.2 Paglulunsad ng serye ng mga orientation, seminar at kaukulang pagsasanay 
sa itatalagang patrollers

4.3  Pagsasagawa ng road map o estratehiya ng pagpapatupad ng batas bilang 
isang patrollers kasama ang concerned communities

4.4    Ipapakilala sa pamayanan, school at sa mga simbahan ang mga itinalagang 
patrollers para sa mulingpagbuhay ng bayanihan at malasakitan sa 
pagsasagawa ng proteksyun at conservation sa bundok ng Sierra Madre 

4.5  Pagsasagawa ng mga lobbying activities sa pagsisiguro na maitatalaga 
(deputized) ang mga natukoy at mga nagsanay na mga lokal patrollers 

4.6  Pagsasagawa ng serye ng mga diyalogo uapng masiguro na ang SMNA ay 
maging clearing house sa pagtatatalaga ng mga lokal na patrollers 

4.1 Number of 
recruits and 
interested 
patrollers 

4.2 Number of 
trained and 
formally becomes 
patrollers 

4.3 Pilots community 
launched local 
forest and sea 
patrollers 

ACTIVITY (GAWAIN)

TARGET INDICATOR 
(NAGPAPATUNAY)

5.1 Awareness on the 
safeguard increase 

5.2 Effective use of 
manual as a form of 
communication and 
awareness

5.1    Drafted proposed mechanism in protecting 
areas outside NIPAS

5.2 Adapted appropriated` mechanism locally 
drafted for areas outside NIPAS

5.3 Series of orientation conducted in X number 
of people living outside NIPAS along 
watershed areas

5.4 Agreement signed both DILG and DENR with 
SMNA leaders 

5.5 Collective action to ensure safeguard policy 
implementation 

5.6 X number of communities participated in 
the conduct of popular education on the 
safeguard and the proposed minimum 
requirement compliant

5.  Strengthening 
environmental 
safeguard policies 
and minimum 
standard 
requirement 
compliance

5.1   Pagsasagawa ng serye ng inter-agency stakeholder meeting/dialogue 
para i-repasuhin at i-balangkas ang pamantayan meron at isusulat sa  
SAFEGUARD policy

5.2  Pagsasagawa ng mga oryentasyun may kaugnayan sa watershed Continuum 
Approach  

5.3   Pagbubuo ng “communication plan” para gawing popular sa pag-uunawa ng  
pamayanan ang  Watershed Continuum Approach 

5.4   Pagsasagaw ng mga pagkilos upang matiyak na may lalabas na memo ang 
DENR at DILG kaugnay ng watershed continuum approach

5.1 Documented 
draft discussion 
of the proposed 
minimum 
standard required 
compliance 

5.2 Number of local 
agencies and 
national agencies 
supportive in the 
drafting of the 
local safeguard 
policies 

5.3 Popularized 
watershed 
continuum 
approach 

5.4 Memo of 
partnership either 
with DILG or 
DENR or both
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OUTCOMES (BUNGA) OUTPUT (ISINAGAWA) STRATEGIES (KAPAMARAANAN)

6.1 Sharpened leadership 
capacity and critical 
thinking specially IPMR 
representative 

6.2 Strengthened solidarity with 
other poor sectors 

6.3 IP leaders are aware 
and have  deepened 
understanding on poverty 
issues of other sectors and 
can actively participate on 
the critical discussion

6.1 Identified training needs of X 
number IP leaders from X number of 
communities/tribe 

6.2 Conducted series of training activities 
for all identified IPMR and elder 
leaders 

6.3  Sustained IPMR leaders in all local 
level

6.4 Learning exchange with other 
sectoral leaders in  their specific 
community conducted 

6.5 Reflection activity regularly 
conducted to deepened leadership  
spirit and faith of IPs 

 May agreement thru JMC (joint 
memorandum circular) sa 
pagtatalaga ng IPMR na pinili ng 
mga Katutubo

6 Empowering IP 
leaders 

7.1 Upang maintindihan ang 
katutubong kultura sa buong 
Sierra Madre ng mga CSO o 
mga government Agencies

7.1 X number of study session for X 
number of leaders conducted 

7.2  ADSDPP reviewed in selected IP 
communities 

 Learning center conceptualized with 
IP leaders and SMNA core of leaders 

7 Strengthening 
IP tribe and 
communities and 
development 
inherent to 
indigenous 
culture, 
knowledge and 
belief 
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STRATEGIES (KAPAMARAANAN)
ACTIVITY (GAWAIN) TARGET INDICATOR (NAGPAPATUNAY)

6.1   Pagsasagawa ng TNA at  pagtatasa sa kapasidad at kakayahan 
ng mga lider katutubo at pagtukoy ng angkop na pagsasanay 
kailangan sa pagpapaunlad ng mga lider

6.2  Paglulunsad ng pagsasanay ayon sa pangangailangan ng 
pagpapaunlad ng kakayahan ng mga katutubo, ay halimbawa ng 
mga ss: 
§  Phil Sustainable development goals and 
§  Government poverty program 
§  Leadership value formation 
§  Action-Reflection-Action concept 
§  Strategy and Tactics concept 
§  Community organizing  
§  Faith and spirituality 

6.3   Paglulunsad ng seryeng mga pag aaral kaugnay ng batas ng IPRA 
at pagpapaunawa ng mabuti sa pagpapatupad IPMR  

6.4   Magsasagawa ng imbentaryo ng mga naitalagang IPMR; 
6.5  Gayundin, masuri ang kapasidad at mga nakatalagang IPMR sa 

mga barangay at probinsya sa buong Sierra madre at mabigyan ng 
kaukulang suporta sa kanilang kailangang pagsasanay 

6.1 Documented TNA and 
capacity  assessment of  
critical and core of  IP 
leaders 

6.2 Inventory of IPMR 
leaders active in their 
task as representative 
of the sectors 

6.3 Enhanced  capacity of 
IP leaders 

7.2  Paglulunsad naman ng pagre-repaso sa mga nakapag-balangkas 
na ng kanilang ADSDP

7.3  Paglulunsad ng serye mga diyalogo para kilalanin ang struktura ng 
CADT at CADC bilang umiiral na batas sa bundok ng Sierra Madre 

7.4  Pagbubuo ng konsepto ng isang learning center para maging 
venue ang mga pamayanan ng mga katutubo para sa mga learning 
exchange 

7.1 Copy of ADSDPP and 
document on the result 
of the review

7.2 Concept note on 
learning center

7.3 Document of the agreed 
guidelines on selecting 
IPMR representative 
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5 YEAR STRATEGIC PLAN 

FOR SIERRA 
MADRE

“Mapanatili ang mayabong 
na kagubatan at masaganang 
katubigan ng Sierra Madre na 
pinanahanan ng mga samut 
saring buhay, sapagkat ang 
“ Buhay na Sierra Madre, ay 
buhay nating lahat.”

VISION (TANAWIN)

Chairperson: Fr. Pete Montallana
Vice-Chair: Conching Calzado
Secretary : Conrad Vargas
Auditor: Leony Buendicho
Tresurer:      Alfonso Licas (appointed)
Members:      Remegios Guierrez
                     Divine Padua
                       Fr. Ernie Pesimo

SSMAI OFFICERS AND BOARD MEMBERS
Ang BUNDOK IRID ay ang pahayagan ng 
Save Sierra Madre Network Alliance Inc. (SSMNAI)
 
Office Address:  
Rm. 232 St. Anthony Bldg., 891 cor. Cambridge St. and 
Aurora Blvd., Cubao, Quezon City 
Email: savesierram@gmail.com
Facebook: Save Sierra Madre Network Alliance
Website: www.savesierramadre.org
Tel: (02) 912.0224  Mobile: 0920.968.4982

• PANGKULTURA

• DIWANG MAKATAO AT  
MAKAKALIKASAN

• KONSERBASYON AT 
PROTEKSYON NG SAMUT-
SARING BUHAY SA SIERRA 
MADRE

• PANGKABUHAYAN

• PANG INSTITUSYON

• PAMAMAHALA

THEMATIC AREAS


