
Ang MTV EXIT toolkit na magagamit upang 
malabanan ang pangangalakal ng tao 

at  exploitasyon

MY
PLAN



ANG MTV EXIT AY ISA SA 
PINAKAMALAKING ORGANISASYON 
LABAN SA HUMAN TRAFFICKING 
O PANGANGALAKAL NG TAO AT 
EKPLOITASYON SA BUONG MUNDO.  
TINUTUTUKAN NILA NA MAHUBOG 
ANG MGA KABATAAN NA UMAKSYON 
LABAN DITO AT MAGING SIMULA SA 
KANILANG KOMUNIDAD.

ANG HUMAN TRAFFICKING AY KAILANGANG MAINTINDIHAN BILANG 
ISANG PROCESO. MAY MGA TAONG NALOKO DITO DAHIL BINIBIGYAN 
SILA NG PANGAKONG KAILAN MAN HINDI MATUTUPAD NG KANILANG 
MGA RECRUITERS. 

Ang mga biktima ng human trafficking ay nakakaranas ng paghihirap na pisikal 
at psycolohikal na pinsala, pwede din ito umabot sa pangaabuso at pwede din ito 
umabot sa kamatayan. Namumuhay sila sa takot, at pag iisa at aabot din ito sa 
puntong hindi na niya makakausap ang kanyang pamilya at mahal sa buhay sa 
matagal na panahon, na pwedeng umabot sa pighati.

Ang trafficker kinukuha ang karapatang pantao ng biktima: ang kalayaan sa 
paggalaw, pagpili, ang pagkontrol ng kanyang katawan at isipan at ikontrol ang 
kanilang kinabukasan.

Ang United Nations International Labor Organization (ILO) sinasabing merong 
20 million o higit pa na matatanda at kabataan ang nagiging biktima ng human 
trafficking. Sa rehiyon pa lang nang Asia Pacific, mayroon nang 11 million o higit 
pa na biktima ng human trafficking.

Ang MTV EXIT ay nais sumuporta sa mga kabataang nais tumulong sa pagpigsa 
ng human trafficking sa internet at sa kanilag komunidad. Nais naming gumawa 
kayo ng aksyon at ipaalam sa inyong komunidad ang inyong pinaglalaban, at 
nandito kami upang tulungan kayo.

ANO ANG IYONG MAITUTULONG 
UPANG MATAPOS NA ANG 
EKSPLOITASYON AT TRAFFICKING?

Ang toolkit na ito ay dinisenyo para 
matulungan kayo gumawa ng EXIT 
Plan na magiging gabay mo sa labang 
ito. Kasama na dito ang mga hakbang 
para gumawa ng plano at kung paano 
ito maisakatuparan. Nandirito din ang 
mga tips at mga pananaw ng mga 
kabataan sa buong rehiyon.

Kailangan ng pagbabago ANG AKING EXIT PLAN

Mabuhay!   
Kamusta 
mula sa MTV 
EXIT!
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01 ALAMIN ANG ISSUE

KUNG IKAW AY MANGANGAMPANYA SA ISANG ISYU, IMPORTANTENG IKAW AY MAY SAPAT NA KAALAMAN 
SA ISYU AT ITO AY LUBUSAN MONG NAIINTINDIHAN KUNG PAANO ITO NAKAKAAPEKTO SA INYONG 
KOMUNIDAD. HINDI MO NAMAN KAILANGANG MAGING EKSPERTO SA USAPANG ITO NGUNIT DAPAT IKAW AY 
MAKAKASAGOT SA MGA TANONG NG MGA TAO SA MGA EVENTS NA IYONG GAGAWIN.

Sila mismo ang pinakamagandang 
panggalingan ng impormasyon tungkol 
sa sitwasyon ng human trafficking 
sa inyong bansa. Ano ba ang mga 
organisation ang meron sila para sa 
inyong komunidad?

Naglalaman din ito ng mga pahina 
na naguugnay sa isyu ng human 
trafficking at kalakip din nito ang 
mga pinakabagong balita, talakayan,  
kagamitan at mga publications.

Google Alerts hinahayaan kang pumili ng 
mga salita, halimbawa ‘Human Trafficking’ 
pagkatapos kokolektahin lahat ng mga 
balita, kwento at blogs na nailabas 
kaugnay sa paksang ito at araw araw itong 
ipapadala sa iyong email. Madaling paraan 
ito para makialam sa mga pinakabagong 
pangyayari sa buong mundo o sa isang 
bansa.

Twitter, Google+ at Facebook ang 
pinakamadaling paraan upang 
makialam at maging updated. 

www.facebook.com/mtvexitphilippines
www.twitter.com/mtvexit
https://google.com/+MTVEXIT 
www.mtvexit.org 

Hanapin lamang ang human trafficking 
organisation at ifollow at ilike ang mga 
organisationg ito, pwede mo ding tigna 
ang mga finofollow nila. Ang Twitter at 
ang Facebook ay ang pinakamainam 
na mga website upang mapalaganap 
ang iyong kampanya.

The Trafficking in Persons Report ito 
ay ang report na nilalabas bawat hulyo 
kada taon ng US Department of State 
na naghuhubog ng sitwasyon ng human 
trafficking sa buong mundo at nirerate 
ang bawat gobyernong lumalaban sa 
human trafficking (May 187 na bansa 
ang napasama sa 2013 na report). 
Basahin ang tungkol sa iyong bansa sa 
pinakalatest na report para malaman 
kung ano ang ginagawa nila para 
labanan ang human trafficking.

Local Experts United Nations Office 
on Drugs and Crime 
(UNODC) 

Trafficking in           
Persons Report 

Google Alerts 

Twitter, Google + and 
Facebook 

Si moon, MTV EXIT YOUtH LEADER, myanmar: 

Gumawa ako ng isang maikling palabas na “Modern Slavery” kasama ng aking mga 
kaibigan para maipakita sa aking unibersidad. Ginagamit ko ang aking talento sa pagkanta 
at pag arte para makatulong sa pagbukas ng isip ng mga tao sa kung ano ba talaga ang 
human trafficking.

Inter Agency Council Against Trafficking 
(IACAT) website nilalaman nito ang iba’t 
ibang klase ng statistics na me kaugnay 
sa human trafficking sa Pilipinas.

Inter-agency council 
against trafficking 
(IACAT)

https://www.facebook.com/MTVEXITPhilippines
https://www.twitter.com/mtvexit
http://www.unodc.org
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/
http://www.google.com/alerts
http://www.iacat.net


Ang human trafficking ay eksploitasyon sa tao para lang magkapera.

Ang mga biktima ay tinatraffick para piliting magtrabaho, maging sex 
worker at pilit na gawing katulong.
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Ang human trafficking ay isa sa pinakamataas na krimen sa buong mundo at 
umabot ito sa halagang $32 Billion kada taon.

Ang sabi ng ILO mayroong humigit kumalang na 20 million na katao namumuhay 
bilang mga modern day slaves sa buong mundo.

Ang human trafficking ay nangyayari NGAYON sa buong 
mundo.

Kapag nakuha na nila ang biktima, pinapagtrabaho nila ito nang mahabang oras, 
mamuhay sa hindi makataong kondisyon sa kaunting pasahod o minsan walang bayad. 
Pananakot at pananakit ang ginagamit laban sa kanila. Ang mga biktima ay 
nakakaranas ng pangaabusong pisikal, emotional, paggahasa at minsan kamatayan.

Ang mga biktima ay pinipilit na maging alipin.

Ang mga traffickers ay laging inaabangan ang mga taong nangangarap ng 
magandang kinabukasan. Ang mga biktimang ito ay lalaki, babae o di kaya'y batang 
namuhay sa kakulangan ng pera, trabaho at hindi makapag-aral.

Ang mga biktima ay nakukuha ng mga taong kilala nila o di kaya'y 
pinagkakatiwalaan nila.

Ang mga dokumentong dala ng mga biktima ay kinukuha sa kanila 
at pinapagbayad sila sa mga utang na hindi naman sa kanila.
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10 KATOTOHANAN      
TUNGKOL SA HUMAN 

TRAFFICKING
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KILALANIN ANG AUDIENCE

MAKIPAGTULUNGAN

SUBUKANG IPUNIN ANG LAHAT NG MGA IMPORMASYON TUNGKOL SA KUNG ANO ANG EPEKTO NG HUMAN TRAFFICKING SA INYONG KOMUNIDAD PARA IKAW MISMO 
MAKAKAISIP NG MARAPATANG AKSYON NA IYONG NAIS. ANG SUMUSUNOD NA TANONG AY MAKAKATULONG SA’YO:

NASA TAMANG DAAN KANA PATUNGO SA PAGGAWA NG AKSYON LABAN SA TRAFFICKING AT EKSPLOITASYON PERO MAGIGING MAS MASAYA AT MAGING 
MAKAKATOTOHANAN KUNG HIHINGI KA NG TULONG SA IBA AT MAGING ISA.

GUMAWA NG LISTAHAN NG MGA POTENSYAL NA MAKAKASAMA AT SIMULANG KAUSAPIN SILA. TULAD NG:

Sino ang mga taong nanganganib sa 
trafficking? (kailangang alamin kung 
sakop ba sila kasarian, edad)

Ano ang kailangan nilang malaman 
tungkol sa trafficking? Ano ang mga 
impormasyong pwede mong ibigay 
gamit ang iyong aksyon?

Ano ang pinakamabisang paraan 
upang maipaabot mo ang iyong 
mensahe sa grupo na iyong nais? 
Radyo, musika, teatro?

MAKAKAHANAP KA NANG MGA SAGOT SA MGA TANONG NA ITO SA MGA IMPORMAL NA DISKUSYON SA NGA MIYEMBRO NG IYONG KOMUNIDAD AT SA MGA LOCAL 
NGOS AT ORGANISATIONS. DALI NA AT SIMULAN NA ANG IYONG PAGPULONG!

Sa Davao, may mataas na numero ng mga babae at kabataang katutubo na kumilipat sa ibang lugar sa Pilipinas man o sa ibang 
bansa. Para maiwas na sila ay maitraffick, pupwede tayo magbigay ng mga pagiingat sa kanilang pag alis at mga hotline numbers para 
kung sila ay mamiling umalis, maproprotektahan nila ang kanilang mga sarili.

Ipaalam sa MTV EXIT ang iyong mga plano. Makakatulong kami  sa mga ideya, pagpapalaganap ng mensahe, karapatang materyales 
at bidyo salin sa inyong linggwahe at baka sakaling kilala din namin ang mga organisasyong nasa inyong lugar na puwedeng tumulong. 
Puntahan lang ang http://mtvexit.org/contact at sisiguraduhin naming makakarinig ka sa amin kasama na ang MTV EXIT Campaign 
Coordinator sa inyong bansa.

Ahensya ng gobyerno at mga NGOs na umaaksyon laban sa human trafficking.
Mga negosyong sumusuporta sa kanilang komunidad.
Paaralan
Mga grupong magaling sa pag-aya sa mga tao.
Mga taong maimpluwensya at mga taong kilala.

Alamin at lumapit sa inyong local partners, ang mga local partners na ito ay isang malaking tulong upang mapalaganap ang iyong aksyon. 
Nakakadagdag din sila ng ingay para maimbitahan ang ibang tao at nagdadagdag din sila ng mga materyales at marami pang iba.

Ipaliwanag sa kanila ang iyong mga plano at kung bakit, paintindihin mo sa kanila kung paano sila makakatulong. Baka mayroon din 
silang pinaplanong aksyon, at pwede mo itong gamiting simula para sa iyong sariling aksyon.

Halimbawa: 

Si Joey, MTV EXIT YOUtH LEADER, Philippines:

Ang isang youth leader ay dapat may katangiang makapagbigay ng kaniyang sarili at 
pangkalahatang pagtingin para makakuha ng marami pang tulong sa pakikipaglaban 
sa pangaalipin at ipaalam ang karapatang pantao at kung paano ito maipabuti. 

http://mtvexit.org/contact


04 Gumawa ng isang 
makabuluhang mensahe

NGAYON AT NAKAPILI KA NA NG IYONG TARGET GROUP AT KUNG KANINO KA HIHINGI NG TULONG, ORAS NA PARA ISIPIN KUNG ANO ANG 
IYONG MENSAHE. IMPORTANTENG IDEVELOP ANG MENSAHENG SAPAT SA MGA TAONG IYONG GUSTONG ISAMA.

Sa pagpili kung ano ang mga impormasyong iyong ibabahagi, importante ding isipin ang kanilang 
edad at kung mayroon na ba silang kaalaman tungkol sa trafficking o kung wala talaga.

Habang ikaw ay gumagawa ng mensahe, isipin kung paano mo ipapamahagi ang iyong mensahe 
sa paraang nakikinig sila.

Name: MTV EXIT: 3 PAALALA SA PAGIINGAT SA PAGLISAN.

1. Wag magmadali, magtanong.
2. Wag magtiwala kanino man.
3. Wag ibigay ang iyong mga gamit.

Target Audience: Mga taong nais umalis para makapagtrabaho.
Objective: Maiwasan ang trafficking gamit ang pagiingat.
Messaging: Ang pagpapalaganap ng mensahe ay maikli, simple at umiikot sa nais na aksyon.

SYMBOL: Ang mga kamay gamit ang 3 daliri.
Manuod ng ibang mga PSAs na ganito din ang kampanya: https://vimeo.com/48386246 (Bahasa/English).

“Kung pinili mong umalis, siguraduhing tawagan ang __________ hotline upang alamin kung ang papasukan mo ba ay legal.”
“Karapatan mong itago ang iyong pasaporte, ID’s at ang iyong cellphone. Walang sinuman ang may karapatang kunin ito sa iyo.”
“Kung pipiliin mong umalis nang may pagiingat, malabong ikaw ay maloko ng iyong employer.”

Gawing maikli at mabilis ang iyong mensahe. Halimbawa:

SA KABUO-AN, TINUTUTUKAN MONG MAINSPIRE ANG IYONG MGA TAGAPAKINIG NA GAWN ANG TATLONG BAGAY:

Ang mga grupong nasa inyong komunidad 
na pwede maging biktima

Ang mga grupong malapit sa lugar kung 
saan may trafficking na nangyayari

Ang grupo na tumutulong sa pagsupply ng 
mga produkto/serbisyo na nanggaling sa 
trafficking

Ang mensahe dapat mayroong:

Ang mensahe dapat mayroong:

Ang mensahe dapat mayroong:

Paraan upang maiwasan ito.
Paraan/aksyon para matigil ang trafficking. 
Makipagugnayan para maabisuhan (helpline labour at counseling centre)

Pagkilala sa mga kasong may trafficking.
Paraan kung paano ireport ang mga kaduda-dudang pangyayari.
Makipagugnayan para maabisuhan (helpline labour at counseling centre)

Pagkilala na sila mismo ay nagiging parte ng trafficking.
Paraan kung paano maiwasan ang mga ganito.

example target group related messaging

tips:
Gawin itong maikli at mabilis.
Gawing positibo at sumusuporta ag 
mensahe.
Gawin ang mensahe na umiikot sa iyong 
aksyon.

Halimbawa, pwede kang mamigay ng mga cards/gamit 
na me kalakip na impormasyong tungkol sa trafficking 
kasama ang mga mensahe mo para sa kanila at pwede 
ding bigyan ng mga website na kung saan pwede nilang 
puntahan para makialam. (tulad ng MTV EXIT website.)

Pwede kang magpalaganap ng harapan o grupo sa 
internet na ikaw mismo ang gumawa para makapagplano 
ng marami pang aksyon at makapagbukas nang marami 
pang mata tungkol sa trafficking. Ipaalam sa mga tao 
kung paano sila maging parte sa mga pinaplano mo sa 
marami pang taon.

Iencourage ang mga tao na simulan ang 
pagpapalaganap simula sa kanilang mga kaibigan, 
makiisa sa kanilang mga ideya para makatulong sa 
pagusbong at epektibong kampanya.

Makialam Makipag usap sa kanila Makisali sa laban 

HALIMBAWA: 

Si Chhaya, MTV EXIT YOUtH LEADER, Cambodia: 
Ginagamit ko ang aking nalalaman at karanasan na nakuha ko sa MTV EXIT youth training 
upang maipadala sa lahat ang mensahe tungkol sa human trafficking gamit ang aking 
programa sa radyo kung saan ako nagtratrabaho para matulungan ko sila kung paano 
umalis nang may pagiingat.

https://vimeo.com/48386246


05
PUMILI NG AKSYON

drama performance

flash mob
MUSIC CONCERT

Maging malikhain at mag 
isip kung ano ang pwede 

mong gamitin para sa iyong 
komunidad sa mga bagat na 

madali para sa iyo.

Importante ding pag 
isipan ang iba’t ibang 
klase nang aksyon na 
makapag entartain sa 
iyong target audience. 
Ano ang mga bagay na 
interesado ang iyong 
target audience? Peliku-
la? Musika? Palakasan? 
Mag-isip ng karapatang 
aksyon na alam mong 
magiging masaya ang 
iyong target audience. 

Magplano ng isang konsyerto para 
makapagipon ng tao, ilagay ito sa isang 
magandang lugar para maipadala ang 
mensahe ng maayos pagkatapos gu-
mawa ka ng isang maayos na lugar para 
magkaroon ng diskusyon tungkol sa hu-
man trafficking. Malaki man o maliit, ang 
muska ay nakakapag-akit sa mga tao. 
Maraming impormasyon sa kung paano 
magplano ng isang konsyerto DITO!

Ang flash mob ay isang grupo ng tao 
na nagsasama sama sa isang lugar, 
magpapalabas sila ng kanilang tal-
ento, pagkatapos aalis sila na parang 
walang nangyari. Alamin kung paano 
magsimula ng flash mob DITO!

http://www.wikihow.com/Organize-a-Flash-Mob

http://www.dosomething.org/actnow/ationguide/
how-organize-a-benefit-concert

Magsulat at gumawa ng isang pala-
bas o isang produksyon na kung saan 
tumatalakay sa human trafficking.
Kilalanin ang  PETA, the Philippines 
Educational Theater Association, isang   
organisasyon na ginagamit ang teatro 
sa pagbabago ng mundo sa Pilipinas at 
sa iba pang lugar simula pa noong 1967.

http://petatheater.com

art or photography exhibit

Magorganisa ng isang exhibit 
para maipakita ang iba’tibang 
mga gawa ng sining, litrato o ka-
hit impormasyon lamang.

screening a film

Ang MTV EXIT ay may mga dokumentaryo, music videos at mga Public Service Announcement (PSAs) sa 
iba’t ibang linggwahe na pwede mong gamitin para maturuan ang mga tao at magkaroon ng diskusyon na 
umiikot tungkol sa human trafficking. Siguraduhing pinag isipan kung anong klaseng bidyo ang iyong gaga-
mitin at makakapag enganyo ito sa iyong target audience.

Pupwede mong ma-access ang aming media content sa aming Vimeo channel. Ang mga laman nun ay 
walang bayad ngunit paalam mo sa amin kung saan at paano mo sya ginamit sa pamamagitan ng paggawa 
ng Event Report (tignan ang #8 TAPUSIN)  http://www.vimeo.com/channels/mtvexit.

http://www.wikihow.com/Organize-a-Flash-Mob
http://www.dosomething.org/actnow/actionguide/how-organize-a-benefit-concert
http://www.wikihow.com/Organize-a-Flash-Mob
http://petatheater.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150777626761706.382492.7502261705&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150931672646706.398694.7502261705&type=3
http://petatheater.com
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150777626761706.382492.7502261705%26type%3D3
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150931672646706.398694.7502261705%26type%3D3
http://www.dosomething.org/actnow/ationguide/%0Dhow-organize-a-benefit-concert
http://www.dosomething.org/actnow/actionguide/how-organize-a-benefit-concert
http://www.wikihow.com/Organize-a-Flash-Mob
http://www.wikihow.com/Organize-a-Flash-Mob
http://www.dosomething.org/actnow/actionguide/how-organize-a-benefit-concert
http://www.dosomething.org/actnow/ationguide/%0Dhow-organize-a-benefit-concert%0D
http://www.dosomething.org/actnow/ationguide/%0Dhow-organize-a-benefit-concert%0D
http://petatheater.com
http://petatheater.com
http://www.vimeo.com/channels/mtvexit


Madali ba itong puntahan?

Gaano kalaki ang lugar?

May kuryente ba ang lugar?

Magkano?

Paano kumuha ng permiso sa lugar?

Basurahan?

Toilets?

Clean-up team?

Pag Arte?

Film?

Pelikula? 

Patimpalak?

Patalinuhan?

Sayaw?

NGO presence?

Speakers?

Kagamitan para sa pagpapalaganap?

Sound equipment?

Power Generator?

Chairs?

Posters?

Radio?

Banners?

Flash mob? Social media marketing?

Flyers?

TV?

Megaphone?

Barricades?

Fire exits?

First aid kit?

Security personnel? Ambulance?

Fire extinguisher?

Local hospital location?

Musika?

Lighting?

Projector & screen?

06 Magplano at ipromote
Lugar

Impormasyon

Ang pagpili ng tamang lugar 
para sa tamang target audience 

ay importante.

Responsibilidad mong magpakita ng mga impormasyon 
sa iyong target audience sa tamang paraan.

entertainment
Ang entertainment ay minsan ginagamit pang akit ng mga tao 
sa isang lugar at ito din ang nakakapagpaenganyo sa kanila. 

Ano ang pwede mong gawin?

KAGAMITAN
Siguraduhing mayroon kang sapat na mga kag-

amitan para sa iyong palabas. Ano ang iyong mga 
kailangan?

Promotion
Dapat makabalo ang imung mga partisipante 

ug kanus-a imong event. Pwede nimo sila 
mapahibalo:

Safety

sanitation

Bisan unsa man kadako imohang 
kalihukan dapat maayo ang 

seguridad.

Biya-i ang lugar na limpyo. Paghimo ug rason 
na pwede ka nila pabalikon ug mugamit usab 

sa ilahang lugar!



 

si Hang, MTV YOUtH LEADER, Vietnam: 
Gumawa kami ng grupo kasama ang mga kaibigan ko at tinawag namin itong VEXIT, 
grupo ito ng mga kabataang Vietnamese laban sa eksploitasyon at human trafficking. 
Nagpapatakbo kami ng isang online page sa Facebook para mang akit kami ng mga tao 
at makuha ang kanilang atensyon tungkol sa pangaalipin. Padami ng padami ang mga 
kabataan sa Hanoi, si Thai Nguyen kag si Nghe An ang namamahala sa page na ito.

07 Gamitin ang internet
Pwede kang tumayo ng sarili mong aksyon sa 
pamamagitan ng paggawa ng kampanya sa in-
ternet. Ang pangangampanya sa internet ginaga-
wa sa Facebook, Twitter, Instagram at Google+ 
upang maging mas lalong lumaganap ang pag 
talakay at kaalaman tungkol sa human traffick-
ing.

Ang social media ay pwedeng tumulong 
isakatuparan ang iyong ninanais na aksy-
on, sa pamamagitan ng online community 
at diskusyon, promosyon ng mga pwedeng 
magawang aksyon, at magfeature ng mga 
user generated content. Ang iyong pan-
gangampanya online ay puwedeng mag-
pabago ng iyong mga tagasuporta bilang 
isang aktibista.

PUMILI NG PLATAPORMA 

Pumili ng plataporma na alam mong angkop sa 
iyong target audience at kung ano ang lagi nilang 
ginagamit, tulad ng Facebook, Twitter, Instagram, 
Google+ etc. Nandirito ang mga impormasyong 
kailangan mong malaman.
 

http://mediacause.org/
social-media-networks-
nonprofits/

ANG NILALAMAN

http: / /mediacause.
org/10-steps-effective-
nonprof i t -content -
strategy/

Magdevelop ng 
isang content 
strategy 

MAGSIMULA NG ISANG KOMUNIDAD 

Magsimula ng isang komunidad sa in-
ternet, bilang sila ang mga taong mag-
dadala ng iyong kampanya sa internet. 
Makipagusap din sa ibang organisasy-
on sa iyong lugar o sa ibang bansa at 
gayun din sa inyong local NGOs. 

http://mashable.com/2010/02/12/
non-profit-communities/

iPROMOTE ANG MAKATOTOHANANG 
‘CALLS-TO-ACTION’ 

‘I-share ang post na ito sa tatlong kaibigan’
‘Panuorin at ishare ang bidyong ito.’
‘Kung ikaw ay may nakitang kadudadud, tumawar at ireport 
ito sa anti-trafficking hotline sa inyong bansa.’ (Magbigay ng 
numero kung posible)
Maraming impormasyon pa tungkol sa mga aksyon DITO.

MAKIPAG-UGNAYAN 
SA KANILA 

Maging personal at iparamdam sa ka-
nila na parte sila sa iyong pinaglalaban 
at iencourage ang iyong komunidad 
na magcontribute sa iyong kampanya 
gamit ang mga guest blogs, larawan, 
tanong at testimonials etc.

(Minsan o di kaya linggo linggo)

http://listeninpictures.
com/how-to-create-
successful-nonprofit-
campaigns

Ang MTV EXIT kauban ang mga kabatan-onan sa Myanmar naghimo ug online na kalihukan www.mtvexit.org/
liveinmyanmar para sa mga gusto mu apil ug para sila makig kauban sa ubang mga grupo sa maski asa na 
parte sa kalibutan.

Facebook            Google+           Twitter               Instagram           YouTube

http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://blog.hubspot.com/what-is-call-to-action-faqs-ht?utm_campaign=blog-rss-emails&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=9992886&_hsenc=p2ANqtz-_dgG6vxLpUiVH9Y21yp0D-Ng9Q2UQuC7xYW_87gebB_E8mqIi8PlmBZDptaw99XNUZxPYLNCifZM-CKi69n2hD71WWpA&_hsmi=9992886
http://mashable.com/2010/02/12/non-profit-communities/
http://listeninpictures.com/how-to-create-successful-nonprofit-campaigns
http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://blog.hubspot.com/what-is-call-to-action-faqs-ht%3Futm_campaign%3Dblog-rss-emails%26utm_source%3Dhs_email%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3D9992886%26_hsenc%3Dp2ANqtz-_dgG6vxLpUiVH9Y21yp0D-Ng9Q2UQuC7xYW_87gebB_E8mqIi8PlmBZDptaw99XNUZxPYLNCifZM-CKi69n2hD71WWpA%26_hsmi%3D9992886
http://mashable.com/2010/02/12/non-profit-communities/
http://listeninpictures.com/how-to-create-successful-nonprofit-campaigns
http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://mashable.com/2010/02/12/non-profit-communities/
http://blog.hubspot.com/marketing/what-is-call-to-action-faqs-ht
http://listeninpictures.com/how-to-create-successful-nonprofit-campaigns
www.mtvexit.org/liveinmyanmar%20
https://fb-public.app.box.com/s/8dxyv66biabfnesvr3jj
http://www.google.com/nonprofits/onlinebasics/
https://blog.twitter.com/2013/four-tips-marketing-twitter-charitywater
http://mediacause.org/7-ways-nonprofits-video-instagram/
http://www.youtube.com/nonprofits


08 Tapusin
IMPORTANTENG PASALAMATAN MO ANG LAHAT NG TAONG TUMULONG SA IYONG EXIT PLAN NA 
MAISAKATUPARAN PARA SA SUSUNOD NA GAWIN MO ITO AY MAKASAMA MO ULIT SILA AT GUSTO DIN 
NAMIN MALAMAN LAHAT NG IYONG MAGANDANG NAGAWA!

KAHIT SA MALIIT NA PAMAMARAAN POSIBLENG GAWIN ANG IMPOSIBLE. ANG HUMAN TRAFFICKING 
AY ISANG MALAKING SAKOP KAYA ITO ANG LABAN NATING PUKSAIN ITO. ANG IYONG EXIT PLAN AY 
UNANG HAKBANG PATUNGO SA PAGTAPOS NG PANGAALIPIN.

MAKIPAGUGNAYAN SA IYONG MGA TAGA SUPORTA - siguraduhing napapasalamatan mo ang lahat ng tumulong 
sa iyo at turuan ang ibang tao  na simulan ang pagpapalaganap ng labang ito sa kanilang mga kaibigan. Ipamahagi 
ang iyong mga nalalaman sa paggawa ng sarili mong aktibidad at anyayain ang iba na magpost sa MTV EXIT Youth 
Philippines Facebook page. 

MAGPADALA NG REPORT SA MTV EXIT - Pagkatapos ng mga nangyari, makipagugnayan sa MTV EXIT para ikwento 
sa amin kung ano at kamusta ang iyong mga aktibidad na ginawa. Maaring gamitin ang LINK na ito para makumpleto 
ang isang ‘short event report’ at kung sino man ang magpapasa nito ay isasali sa isang contest mapanalunan ang 
tiket para sa taunang MTV EXIT Concert.

Tandaan ang lahat ng iyong natutunan at kung ano ang susunod mong hakbang. Ang iyong EXIT plan at puwede 
pang lumaki at magbago balang araw. Gumagawa ka na ng pagbabago!

Doni, MTV YOUtH LEADER, Indonesia: 
Naniniwala ako sa kalayaan. Lahat ng tao ay pinanganak ng may karapatang maging 
malaya. Sana ay di na maulit ang pangaalipin at exploitasyon.

Event report We want to know how you put your EXIT Plan into action! When 
you fill out our short event report you will be entered in a content 
to win tickets to a MTV EXIT concert anywhere in Southeast Asia!HTTPS://MTVEXIT.WUFOO.EU/FORMS/MTV-EXIT-YOUTH-IN-ACTION/

https://www.facebook.com/groups/MTVEXITYouthPhilippines/
https://www.facebook.com/groups/MTVEXITYouthPhilippines/
https://docs.google.com/a/mtvexit.org/forms/d/1HdTS4Wd97UKTZsuGh1WyrdbTcxsXppLE2rNEt6Y0QGc/viewform
https://mtvexit.wufoo.eu/forms/mtv-exit-youth-in-action/
https://mtvexit.wufoo.eu/forms/mtv-exit-youth-in-action/


Annex 1: 
PAGIINGAT SA INTERNET
MILYON MILYONG TAO ANG MAHILIG MAG INTERNET. SA KATUNAYAN, MAY HUMIGIT KUMULANG ISANG BILYON ANG GUMAGAMIT NG FACEBOOK. ANG ONLINE 
MEDIA AY ISANG MAGALING NA INSTRUMENTO SA PAGSUPORTA AT PAGMULAT SA MGA TAO NA UMAKSYON SA PAGLABAN SA HUMAN TRAFFICKING, SUBALIT 
GINAGAMIT DIN PALA ITONG INSTRUMENTO NG MGA TRAFFICKERS NA AKITIN ANG MGA BIKTIMA PARA SA TRAFFICKING. IMPORTANTENG MAGING MAINGAT SA 
KUNG ANONG IMPORMASYON ANG IYONG IPAPAMAHAGI AT KUNG SINO MAN ANG IYONG KINAKAUSAP SA INTERNET. SUNDIN ANG MGA ITO PARA 
MAPROTEKTAHAN ANG IYONG SARILI:

Kung ikaw ay nagplaplanong 
makipagkita sa taong nakilala mo 
online, siguraduhing magdala kaibigan, 
piliin ang lugar na kung saang matao at 
maliwanag.

Kapag ikaw naglagay ng iyong litrato sa 
internet, andyan na yan habang buhay. 
(Kahit na ito ay burahin).

Siguraduhing naproprotektahan at 
narerespeto mo ang pribadong buhay 
ng ibang tao sa pamamagitan ng 
paggawa ng consent forms at guardians 
consent sa mga batang 18 pababa, 
kung ikaw ay maglalagaw ng litrato nila 
sa internet.

Siguraduhin na ang iyong password 
ay mayroong letra at numero at hindi 
pangalan ng paborito mong banda, 
alaga o grupo.

Hindi naman masamang makipag usap 
sa mga taong kilala sa internet, lalo na 
kung ikaw ay nagsisimula ng online 
community para sa iyong kampanya. 
PERO maging maingat kasi baka hindi 
sila ang sinasabi nila. Huwag magbigay 
ng pribadong impormasyon tungkol 
sa’yo.

Kung ikaw ay nabastos online o hindi kanais-nais ang pagtrato ng isang tao sa’yo online, pwede kang:
Magsabi sa taong pinagkakatiwalaa mo o pwedeng makipag ugnayan sa support service tulad ng Cybersmart.
Baguhin ang iyong password kung sa tingin mong may ibang taong gumagamit ng iyong email o social media 
accounts.
iBlock or ireport - kung ikaw ay inaabuso sa social media, pwede mong gamitin ang setting ng iyong account na 
iblock ang nangaabuso.
Tumawag ng pulis kug ikaw ay nakakatanggap ng mga pananakot at kung sa tingin mo ay ikaw ay nanganganib.

Protektahan ang 
iyong pribadong 
impormasyon 

Pakikipagkita sa mga 

Paglalagay ng 
personal mong litrato

Paglalagay ng litrato 
ng ibang tao

Huwag maglagay 
ng mga bagay sa 

internet na ayaw 
mong makita ng 

iyong magulang, 
guro at katrabaho

Magpakatotoo. Ang 
tunay na ikaw ay 

mas maganda pa sa 
taong gusto mong 

maging

Pakikipag-chat sa mga 
taong hindi mo kilala

ANO ANG IYONG GAGAWIN KUNG IKAW AY NAPASAMA ONLINE?

Huwag mong 
ipamigay ang iyong 
password

01 04
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02

taong nakilala online

Ibigay lamang ang iyong email 
address at numero sa mga taong 
iyong pinagkakatiwalaan. Tandaan, 
kapag ikaw ay naglagay ng iyong 
impormasyon tulad ng phone number, 
tahanan at ang iyong larawan. Mas 
madali kang mabibiktima.



Annex 2: 
PAGIINGAT HABANG 
NAGSASAGAWA NG EVENT
IGURADUHING LIGTAS ANG LAHAT KAHIT MALIIT MAN O MALAKI ANG PINAPLANO MONG EVENT. 

Bawat aktibidad ay may kalakip na panganib at kailangan alamin kung anong mga ito upang maiwasang hindi mangyari.

Ang lugar ba ng iyong event ay madali at ligtas na puntahan ng mga sasali?
Ligtas ba at komportable ba ang mga lalaki at ang mga babae?
Madali ba itong puntahan ng mga taong disabled?
Ligtas ba ito sa mga bata? Kung hindi, paano mo masisigurong hindi masasaktan ang mga bata sa event?

Gaano kadami ang taong pwedeng maaccomodate ng lugar? Paano mo makokontrol ang dami ng tao? Ang mga 
malalaking events ay mangangailangan ng suporta galing sa pulisya at permiso sa lokal na awtoridad.
May entrance ba at exit na nakapaskil?
May evacuation plan ba na nakapaskil kung may mangyaring hindi kanais-nais?
Malinis ba at maliwanag ang lugar?
May mga delikado bang mga kagamitan o materyales na hindi ligtas sa mga pupunta? Ano gagawin mo para 
hindi ito mangyari?

May malinis ba ang tubig?
May first aid kid ba sa lugar?
Fire extinguishers?
Gaano kalayo ang pinakamalapit na ospital? Sa mga malalaking event, kinakailangan ng firefighters at mga 
emergency staff sa lugar.

Eto ang mga sumusunod na kailangan mong malaman:

Ang iyong mga kasama sa lokal at mga awtoridad ay makakatulong sa’yo alamin ang mga pagiingat na dapat gawin 
depende sa gagawin mong mga aktibidades.

Accessibility Risks

security risks

medical risks


