
WeCare
Ang Mission to Seafarers ay isang maritime charity na naglalaan ng 
tulong para sa kapakanan ng mga seafarer (marino) sa buong mundo. 
Namamahala ang aming mga Kapelyan (Chaplains) sa 200+ na pantalan 
sa anim na kontinente, na naglalaan ng tulong na sosyal, pinansyal, 
at espiritwal sa mga marino ano man ang kanilang paniniwala, 
nasyunalidad, o kasarian.

Nauunawaan namin ang inyong hirap na nararanasan sa karagatan. Mahirap balansehin ang 
buhay sa barko kasabay ng mga pananagutan sa tahanan. 

Kaya binuo namin ang WeCare, isang programa sa kaginhawaan na nagbibigay ng libreng 
aralin para sa kalusagan sa kaisipan. Batid namin ang mga suliraning pinagmumulan ng mga 
kalusugan sa kaisipan at natukoy ang mga bagay upang labanan ang mga ito. Kabilang sa ating 
dalawa kurso ang:

Ginhawang Sosyal – Pagtukoy  sa 
mga ugnayan sa pagitan kalusugan sa 
kaisipan, relasyon at komunikasyon 
sa social media. Ito ay tungkol sa 
pagbuo ng malusog na pamumuhay, 
pagbalanse sa buhay sa barko at virtual 
na buhay sa tahanan. Naglalahad kami 
ng mga plano sa komunikasyon at 
pamamaraan sa pag-unawa.

Ginhawang Pampinansyal – Pagtukoy 
sa mga ugnayan sa pagitan ng 
kalusugan sa kaisipan at pananalapi. 
Ito ay tungkol sa pagkontrol sa 
pananalapi at malayang pagpasya 
upang magkaroon ng kaaya-ayang 
buhay! Aming ibinabalangkas ang 
mga paraan sa pag-unawa at mga 
pamamaraan sa pagbudget, pag-iipon, 
at pamumuhunan. 

Ang impormasyong nakapaloob sa pulyetong ito at ang mga inilarawang kurso ay nakadisenyo para sa kaalaman lamang. Hindi nito 
nilalayon na maging payong medikal, legal, o pinansyal at hindi dapat asahan o tratuhin bilang kapalit ng tiyak na payo na angkop sa 
iyong sitwasyon. Hindi mo rin ito dapat asahan sa paggawa (o tumigil sa paggawa) ng anumang tiyak na kapasyahan. Kung ikaw ay 
may mga tiyak na katanungan tungkol sa iyong kalusugan sa kaisipan o pananalapi, dapat kang komunsulta sa isang kwalipikadong 
propesyunal sa kalusugan o tagapayong pinansyal.

Nagbibigay ang pulyetong ito ng ilang mga payo upang 
tulungan ka, at iyong mga tripolante na maging  

Onboard Mental Health Champions.
Onboard Kalusugan 
sa Kaisipan 
Mga Kampeon

Reach Out
Kung nais mong makipag-usap tungkol sa iyong ginhawa, o nag-aalala 
tungkol sa isang miyembro ng tripolante, ang The Mission to Seafarers 
ay narito para sa inyo.

Internasyunal: 

Online: Makipag-chat sa Chaplain – 24/7 na 
tulong na serbisyo. 

Email: Crewhelp@mtsmail.org
Telepono: +44(0)20 7248 5202
Bumisita: Namamahala kami ng 121 Flying 
Angel Centers sa buong mundo at bumibisita 
sa 70,000 na barko kada taon. Bisitahin ang 
www.missiontoseafarers.org/our-ports 
upang makita ang pinakamalapit na center 
sa iyo.

Ibahagi ang iyong damdamin sa: 
happyatsea.org

Sa Pilipinas:
Bukas ang ating hanay sa Pilipinas para sa 
walk-in welfare service na nagbibigay ng 
tulong na legal, medikal at espiritwal sa 
pamamagitan ng pagsangguni sa aming 
network ng propesyunal. Nag-uugnay kami 
ng pambansang family support network na 
nagbibigay ng mga serbisyo sa pamayanan 
na bumubuklod sa mga marino, kanilang 
pamilya, at pamayanan.

Online: www.facebook.com/mtsphfn 
Email: infomanila@mtsmail.org 
Telepono: +63 22405982 Bumisita sa: Upper 
Ground Crystal IEAC Building 1381 San 
Marcelino Street Ermita Manila Philippines 
1000.

WeCare Enrolment:
Mayroong kurso sa classroom at online. 
Hilingin sa iyong crewing manager na 
makipag-ugnayan sa amin.

––– MAKIPAG-CHAT SA CHAPLAIN

––– MASAYA SA KARAGATAN



Task Challenge
Gumawa ng isang bagay na na kaya mong i-kontrol at kamtin ang 
pakiramdam ng tagumpay. Maaaring ito ay isang listahan ng mga bagay 
na Gagawin, pagkumpleto ng word search o pagresolba sa isang puzzle ng 
matematika. 

Mood Diary
Magsulat ng apat na hanay na may pamagat na ‘Day’, ‘Feel Up’, ‘Feel Down’, 
‘I pledge’. Sa pagtatapos ng araw isulat kung ano ang nagpasaya sa iyo, ano 
ang nagpalungkot, at pangako kung paano mo muling kukunin ang control.

Sumulat ng Liham
Isulat ang iyong mga nararamdaman sa papel, basahin ito sa iyong sarili. 
Kung malakas ang iyong loob ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay.

Huminga 4,7,8 Ulitin
Mag-pokus sa iyong paghinga. Marahang huminga ng malalim 
sa loob ng 4 na segundo, pigilin sa loob ng 7 segundao at 
ibuga sa loob ng 8 segundo. Ulitin nang 4 na beses. Isipin 
ang malamig na hangin na pumapasok sa iyong ilong at ang 
pakiramdam ng paggalaw ng iyong dibdib.

Ang teknik na 5,4,3,2,1
Isipin ang 5 bagay na iyong nakikita, 4 na bagay na iyong 
nahahawakan, 3 bagay na iyong naririnig, 2 bagay na iyong na 
aamoy, at 1 bagay na iyong nalalasahan. 

Round Off
Marahang bigkasin ang alpabeto at malakas na bumilang nang 
hanggang 100.

Ito ay isang pakiramdam na matiwasay at pakiramdam na parang 
ikaw ay may sapat na salapi upang makatugon sa iyong mga 
pangangailangan. Ito ay tungkol sa pagkontrol ng iyong pangaraw-araw 
na pananalapi at malayang pagpasya para sa kaaya-ayang buhay!

Nangangahulugan ito ng pakiramdam na komportable, malusog 
o masaya sa loob ng iyong mga social network. Ito ay tugkol sa
pagkontrol kung paano ka pumili na makisama at magkaroon ng
kompiyansa sa pagpapanatili ng iyong inaasahan at hangganan.

Mag-isip na parang STAR

Pagbalik ng KontrolPagkalma

Ano ba ang Ginhawang Pampinansyal? Ano ba ang Ginhawang Sosyal?

Stop: 
Maglaan ng ilang 
sandili upang tumigil, 
buohin ang iyong 
isipan at subukang 
maging mahinahom.

Think: 
Isipin kung ano ang 
iyong agam-agam. 
Subukang ‘regain 
control’ o “pagkuha 
ng control” ng iyong 
kakayahan.

Apply: 
Gamiting ang iyong 
kakayahan, isiping 
ibabahagi ito sa iyong 
mga mahal sa buhay 
at pinagkakatiwalaang 
miyembro ng 
tripolante.

Reach out: 
Makipag-ugnayan 
sa The Mission to 
Seafarers, narito 
kami upang makinig 
at tumulong sa iyo.

Sinipi ang nilalaman mula sa kurikulum ng kurso ng WeCare. Binuo ng The Mission to Seafarers na kapareha ang Humentum 
and Dr Gary Dy. Phd, University of the East, Manila, Ph.

Kunin
Muli

kontrol

Minsan tayo ay nahaharap sa pagsubok sa pananalapi na pakiramdam natin ay... Minsan tayo ay nahaharap sa mga pagsubok sa komunikasyon na 
pakiramdam natin ay...
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