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MENSAHE MULA SA 
CHAIRPERSON AT
S A  P R E S I D E N T
Maligayang ika-apatnapung anibersaryo, mga Ka-
may-ari!

Nitong nakaraang Nobyembre lamang ay 
ipinagdiwang natin ang ika-apatnapung taon ng 
PAFCPIC. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang 
pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga 
pagsubok na dumarating, at isang halimbawa na 
nga nito ay ang nararanasan nating pandemya. 
Kung ihahalintulad ganito rin ang PAFCPIC dahil 
kahit anong pagsubok, patuloy pa rin ang ating 
pagbibigay ng serbisyo sa kasundaluhang Pilipino 
at matapang nating hinaharap ang anumang 
hamon na dumating sa loob ng apat na dekada.

Bilang pagbabalik-tanaw, ang PhP 7500 na kapital 
na ating pinagsimulan noong 1981 ay napaikot at 
napalago natin at ngayon ay may mahigit ng PhP 
31 bilyon halaga ng kabuoang assets. Nagsimula 
tayo sa mga maliliit na proyektong pangsakahan 
at palaisdaan. Ngayon, isa na tayo sa mga 
pinakamalaking financial institution na nagsisilbi 
sa Armed Forces of the Philippines (AFP), at 
tayo ang numero unong pinagkakatiwalaan 
ng Philippine Army. Nagsimula tayo sa isang 
lokasyon at ngayon ay nakakalat na sa buong 
bansa ang ating 25 na satellite offices at 27 na 
liaison offices, nagawa natin ito dahil sa tiwala at 
suporta ng ating mga miyembrong bawat isa ay 
ka-may-ari. 

Patuloy sa paglago ang kapital ng PAFCPIC dahil 
sa inyong pag-iimpok sa ating savings products at 
pagkuha ng loans. Bilang kapalit ay siniguro namin 
na sa PAFCPIC ninyo makukuha ang pinakamababa 
na interes sa loans at pinakamataas na interes 
sa savings kung ikukumpara sa ibang financial 
institutions na nagsisilbi sa AFP. Sa loob ng 

apatnapung taon ay patuloy tayong nagbibigay ng 
mabilis, maaasahan at dekalidad na serbisyo, at 
dahil lahat tayo ay Ka-may-ari ng PAFCPIC, lahat 
tayo ay patuloy na makikinabang sa paglago nito.

Kaya sa isyung ito, sama-sama nating ipagdiwang 
ang mga tagumpay na ating nakamit bilang 
kooperatiba. Basahin natin ang mga feature 
articles tungkol sa ating mga satellite offices 
sa Visayas at tayo’y mamamangha na ang 
kooperatiba na ating sinimulan sa Luzon ay 
may matatag nang presensya sa Visayas at sa 
Mindanao. Magpasalamat tayo sa Diyos na bilang 
kooperatiba, nakakatulong tayo hindi lamang 
sa ating mga miyembro kundi pati na rin sa 
pambansang komunidad. 

Dahil sa inyong tiwala, masasabi nating malayo 
na ang ating narating. Kami’y naniniwala na 
sa patuloy ninyong pagtataguyod ng ating 
Kooperatiba, mas malayo pa ang maaari nating 
marating. 

Kaya sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais naming 
maghayag ng aming taos-pusong pasasalamat 
sa lahat ng naging parte ng ating nakaraang 
apatnapung taon at sa mga makakasama pa sa 
mga susunod na taon ng PAFCPIC. Sana’y patuloy 
nating tanawin at tahakin nang sama-sama ang 
mga bagong hamon at bagong tagumpay na ating 
haharapin sa mga susunod pang taon.

Happy 40th Anniversary sa PAFCPIC! 
Happy holiday season sa inyong lahat, 

mga ka-may-ari!
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Pangalawang kapaskuhan at Bagong Taon na natin 
ito na kung saan ay napailalim tayo sa anino ng 
pandemya. Bagamat may mga mga senyales ng 
simpleng selebrasyon, kailangan pa rin nating 
mag-ingat at sumunod sa mga safety protocols na 
pinapasakatuparan ng COVID-19 Inter Agency Task 
Force (IATF).

Sa kabila ng pandemya na ating nararanasan, 
pilitin nating magdiwang para nang sa ganoon ay 
magkaroon ng aliwalas ang ating mga buhay. Kaya 
ang pagdiriwang natin ng holiday season sa taong 
ito ay magbubunga ng dalawang layunin: una, 
pasasalamat sa mga pagpapalang natamo natin 
sa kabila ng mga problema na ating naranasan 
noong nakaraang dalawang taon at ang pangalawa 
ay ipagdiwang natin ang mas maliwanag nating 
haharapin sa kabila ng pandemya na kasalukuyan 
pa nating nararamdaman.

Ang PAFCPIC ay mananatiling inyong kaakibat 
sa anumang pandemya at pagsubok na ating 
kahaharapin sa kasalukuyan at kinabukasan. 
Tayo ay sabay-sabay na magtamasa ng biyaya at 
manatiling matatag. Malugod po at taos-puso ang 
aming pasasalamat sa inyong lahat. Makakaasa 
po kayo na patuloy naming pananatilihin at 
pagbubutihin ang serbisyong nararapat para sa 
inyo.

Kaya naman dahil sa inyong patuloy na suporta, 
ang PAFCPIC ay naghandog ng munting aginaldo 
bilang pasasalamat sa inyo mga Ka-may-ari na 
maaari ninyong kunin sa pinakamalapit na PAFCPIC 
Satellite Office.

Maligayang Pasko at 
Manigong Bagong Taon

sa inyong lahat!

EVP STATEMENT

BGEN ANASTACIO C CABADING JR (RET)BGEN ANASTACIO C CABADING JR (RET)
EXECUTIVE VICE PRESIDENTEXECUTIVE VICE PRESIDENT
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ILOILO

Matatagpuan sa Col Ildefonso G Lauz Building, Brgy 
Buhang  Taft North, Mandurriao, Iloilo City ang isa sa 
matayog na opisina ng PAFCPIC. Gayunpaman, tulad ng 
maraming satellite offices ng PAFCPIC, masasabing simple 
ang pinagmulan ng PAFCPIC Satellite Office (PSO) - Iloilo. 

Bago nagkaroon ng 5-storey building ang PSO-Iloilo, 
nagsimula ito sa maliit na opisina noong 2002.

Ang koordinasyon at relasyon ng PSO-Iloilo sa mga 
miyembro nito ay maayos kaya’t kailanman ay hindi 
naging problema ang paglabas-pasok ng ating opisina sa 
mga units na napakaloob sa area of jurisdiction nito. Sa 
pamamagitan ng pagpunta sa mga units at pagsasagawa 
ng POSE Activity, Recruitment Drives at Financial Literacy 
Seminars, ipinapakita ng PSO-Iloilo na kanilang binibigyang 
halaga ang  mission ng PAFCPIC na matulungan ang mga 
miyembro at komunidad.

Ayon kay Ms Rosie F Alonzaga, PSO Head ng PSO-Iloilo, 
“Talagang kung okay lang sa mga unit, every month 

bumabalik kami. Usually, tatlong units ang pinupuntahan 
namin monthly.” Nagkaroon lang ng maliit na problema 
sa operasyon ng opisina nang kumalat ang COVID-19 sa 
lalawigan dahil hindi na magawang makalabas-pasok 
sa mga units at hindi na makapunta sa opisina ang mga 
pensioners dahil sa COVID restrictions.

Gayunpaman, kahit patuloy na binabagabag ng COVID-19 
ang ating bansa, patuloy pa rin na ibinibigay ng personnel 
ng PSO-Iloilo ang dekalidad na serbisyo sa ating mga 
miyembro na naka-destino sa lalawigan ng Iloilo.

Ang PSO-Iloilo ay isa lang sa maraming satellite 
offices na nagpapatunay na kahit ano mang unos ang 
dumating sa atin ay handa pa rin tayong magbigay ng 
buong pusong serbisyo sa ating mga kasundaluhan.  
Tunay na maaasahan ang PAFCPIC, hindi lang sa oras 
ng saya kundi pati sa oras ng sakuna. Hindi kailanman 
inaalintana ng PSO-Iloilo ang hirap at pagod dahil lagi 
nilang nadadama ang init ng pagtanggap ng bawat 
unit na kanilang binibisita at bawat miyembrong 
nag tatransact sa kanilang opisina. Kaya isang mainit 
na pasasalamat din ang nais ipahatid ng PSO-Iloilo 
sa mga miyembrong patuloy na tumatangkilik sa 
produkto at serbisyo ng PAFCPIC.

MS. ROSIE F ALONZAGAMS. ROSIE F ALONZAGA
PSO - HEAD, PSO - ILOILOPSO - HEAD, PSO - ILOILO
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JAMINDAN

Sa pinakamalaking munisipyo ng probinsya ng Capiz, sa 
mabukid na lugar sa tapat ng 3rd Infantry (Spearhead 
Troopers) Division at may eksaktong lokasyon na Brgy. 
Jaena Norte, Jamindan, Capiz, ay matatagpuan ang 
PAFCPIC Satellite Office (PSO) – Jamindan. Tulad ng 
maraming PSOs, nagsimula ang PSO-Jamindan bilang 
extension office. Ngunit dahil sa Adopt-a-Military 
Barangay Program, nalaman na maraming members 
ang nais na mag transact dito. Kaya naman, noong 
January 4, 2010 ay napagdesisyunan na magbukas ng 
satellite office sa Jamindan.

Ang lokasyon ng PSO Jamindan ay malaking tulong sa 
mga miyembro pati na rin sa operasyon ng PAFCPIC. Sa 
katunayan, maraming active Philippine Army members 
ang nag ta-transact sa opisina. Sa pagpapalawak ng 
saklaw, 100% membership ng candidate soldiers ang 
nakukuha ng PSO-Jamindan sa Division Training School 
ng 3rd Infantry Division. Ang PAFCPIC rin ay kinikilala ng 
3rd Infantry Division dahil sa efforts nito na matulungang 
lumaya ang mga miyembro nito sa pagkakautang.

Sa usapin naman ng performance ay ipinagmamalaki 
ng PSO-Jamindan na kanilang nakamit ang kanilang 
targets. Sa taong 2020, nakatanggap ng parangal mula 
sa PAFCPIC Operations Division ang PSO-Jamindan 
nang sila’y mapabilang sa Top 3 Satellite Offices. 
Ayon sa kanila, nakamit nila ang parangal na ito dahil 
sa teamwork ng mga personnel at sa tulong ng ating 
PAFCPIC members.

Patuloy na nagbubunga ang magandang relasyon na 
nabuo ng PSO-Jamindan sa 3rd Infantry Division. Hindi 
naging mahirap ang pagpapapirma ng mga loans ng 
mga miyembro at iniimbitahan pa ang PAFCPIC sa mga 
events at activities ng nasabing division. Mayroon ding 
maayos na ugnayan sa pagitan ng AFP Civil Military 
Operations (CMO) at PSO-Jamindan. Hand-in-hand na 
nakikipagtulungan ang personnel ng PSO-Jamindan sa 
CMO works sa mga komunidad. Nitong nakaraan lang 
ay nagkaroon ng donasyon na water system sa Camp 
Jamindan Elementary School na kung saan karamihan 
ng mga estudyante ay dependents ng mga sundalo. 
Kaya naman, nagpapasalamat ang mga members na 
hindi lang sila ang natutulungan kundi pati na rin ang 
komunidad.

MR. MARJOLEIN R DANDOYMR. MARJOLEIN R DANDOY
PSO HEAD, PSO - JAMINDANPSO HEAD, PSO - JAMINDAN
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NEGROS

Matatagpuan sa rehiyon ng Gitnang Visayas ang Negros. 
Ang lalawigan ay nahahati sa dalawa-- ang Negros Oriental 
at Negros Occidental. Matatagpuan ang PAFCPIC Satellite 
Office (PSO) – Negros sa El Court Building, Lacson corner 1st 
Street, sa Bacolod City, na kabisera ng Negros Occidental. 
Bago itinatag ang PSO-Negros ay nakapailalim ang mga 
teritoryo nito sa PSO-Iloilo. Ngunit nakita ng management 
ng PAFCPIC ang lakas ng membership sa lugar, kaya naman 
napagdesisyunan ng magkaroon ng satellite office sa 
mismong lalawigan simula noong ika-12 ng Agosto, 2011.

Malayo kung tutuusin ang mga units na nakapalibot sa 
Negros, kaya naman ginagawa ng PSO-Negros personnel 
ang lahat upang mapalapit ang mga serbisyo nito sa ating 
mga kasundaluhan. Dahil dito, minabuti ng PSO-Negros 
na i-extend ang access ng mga miyembro sa pag ta-
transact sa pamamagitan ng pagtatatag ng liaison office 
sa Dumaguete.

“Lima hanggang anim na oras ang biyahe mula Bacolod 
hanggang Dumaguete,” ani Ms Jocelyn Buenviaje, Head ng 
PSO Negros.  “Mahaba man at delikado ang biyahe, hindi 
namin ito iniinda dahil na rin sa init ng pagtanggap ng mga 
miyembro sa amin.”

Sa sampung taon na pagsisilbi ng PSO-Negros sa buong 
lalawigan, nakuha nito ang loob ng maraming Batallion 
Commanders. Nariyan pa ang mga panahon kung saan 
mismong mga Batallion Commanders pa ang nagsasabi sa 
kanilang mga tropa na piliin ang PAFCPIC kaysa sa ibang 
mga financial institutions dahil na rin sa mga benefit 
na maaari nilang makuha kapag sila ay miyembro ng 
PAFCPIC. Nang magkaroon ng pandemya, nariyan ang 
ating mga Ka-may-ari na handang bumiyahe ng ilang oras 
para lang hintayin at samahan sa bawat checkpoints ang 
mga personnel ng PSO-Negros upang hindi mahirapan na 
pumasok sa borders.

Taos pusong nagpapasalamat ang PSO-Negros sa ating 
mga Ka-may-ari. Itinuturing nila na backbone ng PAFCPIC 
ang ating mga miyembro at nakatatak sa PSO-Negros na 
lahat ng tagumpay ng kanilang opisina ay  naging posible 
dahil sa kanilang mga miyembro. Kaya naman, nakasisiguro 
ang mga miyembro ng PSO-Negros na sila’y aalagaan at 
pagsisilbihan ng ating personnel, malayo man o malapit.

MS. JOCELYN R BUENVIAJEMS. JOCELYN R BUENVIAJE
PSO - HEAD, PSO - NEGROSPSO - HEAD, PSO - NEGROS
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IN FOCUS

CEBU

Ang nagsisilbing frontliner ng PAFCPIC sa lalawigan ng Cebu, 
na tinaguriang pinakamatandang lalawigan sa Pilipinas, ay ang 
PAFCPIC Satellite Office (PSO) – Cebu. Matatagpuan sa Danilo 
T Lauron Building, Camp Lapu-Lapu Avenue, Apas, Cebu City, 
ang isa sa pinakaunang Satellite Offices na itinatag sa mga isla 
ng Visayas. Nagsimula ito bilang tagapaghatid ng serbisyo 
sa probinsya ng Cebu pati na rin sa Negros at ilang lugar sa 
Mindanao, partikular sa Cagayan at Basilan. Sa paglipas ng 
panahon, dahil sa nakapagtatag na rin ng mga satellite offices sa 
Negros at Mindanao, ang PSO-Cebu ay naka-pokus  na sa area of 
jurisdiction nito sa Cebu Province, Bohol, at Siquijor, kasama ang 
AFP Visayas Command na isang Unified Command ng Philippine 
Army, Philippine Air Force at Philippine Navy.

Ayon kay Ms Catherine Tundag, Head ng PSO-Cebu, “Sa maliit 
na panahong pagbibigay ng serbisyo sa Navy, mayroon nang 
mga recognition at appreciation na ibinigay mula sa Naval Forces 
Central. Maging sa Air Force ay mayroon din. Sa Philippine 
Army naman, ang matagal nang partner ng PAFCPIC, kahit 
sinong commander ng Finance ang nadedestino, laging na-a-
acknowledge ang kontribusyon at suporta ng PAFCPIC sa mga 
personnel at sa community.”

Sa lalawigan ng Bohol kung saan maraming active members ang 
naka-destino at retirees na nakatira, ang PSO-Cebu ay nagbukas 
ng liaison office upang mapalapit ang serbisyo at produkto ng 
PAFCPIC. Dahil sa ipinakitang serbisyo ng ating satellite office sa 

mga miyembro sa Bohol, napanatili nito ang magandang ugnayan 
at samahan sa mga units.

Maituturing na asset ng PSO-Cebu ang kanilang mga personnel 
dahil simula nang ito’y itatag noong 1993, tatlo sa kanilang 
personnel ay nagsisilbi pa rin hanggang sa kasalukuyan sa 
PSO-Cebu. Dahil sa kanilang dedikasyon, hindi iniinda ng mga 
personnel ang pagtawid sa dagat upang makapaghatid ng 
serbisyo at produkto sa mga miyembro. Sa katunayan, maraming 
mga kasundaluhan ang nalilipat sa ibang units at nagreretire ang 
tuwang tuwa kapag nakikita nila ang mga loyal personnel ng PSO-
Cebu tuwing sila’y nagkakaroon ng pagkakataong bumisita.

Isang hindi inaasahang sakuna ang dulot ng pandemya kung 
kaya’t pinangalagaan talaga ng PSO-Cebu ang regular na 
komunikasyon sa mga units kahit nagkaroon ng mga strict 
protocols sa mga kampo. Nagsasagawa sila ng close monitoring 
sa mga activities ng mga unit at hangga’t maaari sila’y dumadalo 
sa mga activities na isinasagawa ng mga ito. Nagbunga ang 
mabuting pakikisama ng PSO-Cebu sa mga units kaya maraming 
mga events at activities na tanging ang PAFCPIC lamang, sa lahat 
ng mga financial institution sa Cebu, ang naiimbitahan. Dahil dito, 
buong pusong nagpapasalamat ang PSO-Cebu sa mga members 
sapagkat sa kabila ng pandemya, pinipili pa rin nilang suportahan 
at tangkilikin ang mga produkto at serbisyo ng PAFCPIC.

MS. CATHERINE G TUNDAGMS. CATHERINE G TUNDAG
PSO - HEAD, PSO - CEBUPSO - HEAD, PSO - CEBU
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Sa Rehiyon 8, kung saan matatagpuan ang siyudad ng Catbalogan 
ay namamayagpag ang PAFCPIC Satellite Office (PSO) – Samar. 
Nagsimula ito sa isang maliit na opisina sa loob ng 8th Infantry 
(Stormtroopers) Division, at sa kalaunan ay lumipat sa San 
Francisco Street, sentro ng Catbalogan City. Sa paglipas ng ilang 
taon ay nagkaroon ito ng sariling building noong 2009 sa Brgy. 
Maulong, Catbalogan City. Ang PSO-Samar ay nagseserbisyo sa 
buong rehiyon; mula Leyte, Samar hanggang isla ng Biliran.

Sa Samar matatagpuan ang 8th Infantry Division (8ID) at ang 
ating satellite office ay walking distance lamang mula rito kung 
kaya’t malaking porsyento ng mga active personnel ng 8ID ay 
miyembro ng PAFCPIC. Sakop ng PSO-Samar ang membership 
ng active at retired personnel mula sa lalawigan; nariyan rin ang 
ilang miyembro mula sa Philippine Air Force na nakadestino sa 
Catbalogan.

Mula sa unang pagbubukas ng PSO-Samar, napagtibay na ng 
mga staff at previous heads ang magandang ugnayan sa mga 
miyembro. Kaya’t hindi na nahihirapan ang ating opisina sa 
Samar na mag conduct ng activities dahil mainit ang pagtanggap 
ng mga units sa serbisyo at produkto ng PAFCPIC. Malaking 
pagpapahalaga ang ibinibigay ng PSO-Samar sa kanilang mga 
Ka-may-ari dahil kung wala sila ay hindi nito makakamit ang 
magandang performance sa opisina. Nang magsimula ang taon 

hanggang sa pagtatapos nito ay kabilang ang PSO-Samar sa Top 5 
Performing Satellite Offices ng PAFCPIC.

“Sa kasalukuyan ay mayroong dalawang liaison offices ang 
PSO-Samar ito ay ang Tacloban at Catarman,” paliwanag ni Mr 
Constancio Bernardes Jr, Head ng PSO-Samar. “Pinagtutulungan 
naming mga personnel ng Samar na makapag-operate nang 
maayos ang dalawang liaison office. Sa katunayan ay may 
planong mag bukas pa ng bagong liaison office ang PSO-Samar, 
doon naman sa Borongan.”

Taos pusong nagpapasalamat ang PSO-Samar sa patuloy na 
suporta ng ating mga miyembro mula sa Rehiyon 8. Kilala ang 
mga Waraynon sa pagiging matatag dahil kahit gaano kalakas 
na mga bagyo ang dumaan ay patuloy silang bumabangon. Dito 
kumukuha ng inspirasyon ang mga personnel ng PSO-Samar. 
Kung kaya sa panahon ng pandemya ay pinipili nilang maglingkod 
at maghatid ng mga serbisyong higit na makakatulong sa ating 
mga Ka-may-ari. Mayroon mang mga protocols na kailangang 
sundin para makapag-conduct ng activities, mainit pa rin ang 
pagtanggap ng mga Ka-may-ari sa PSO-Samar. Kaya naman laging 
ipinagpapasalamat ng PSO-Samar ang patuloy na pagsuporta ng 
mga miyembro sa PAFCPIC.

SAMAR
IN FOCUS

MR. CONSTANCIO C BERNARDES JRMR. CONSTANCIO C BERNARDES JR
PSO - HEAD, PSO - SAMARPSO - HEAD, PSO - SAMAR
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FEATURES

OUR JOURNEY IN
COMMUNITY DEVELOPMENT

BY MS MARIA TERESA Z GARNACE

Everyone has a story to tell. And so do organizations. 
Forty years is not a very long time, but for a cooperative,  
it has  way  passed the average life span of one. And being 
a success is a bonus to boot.

Just like life, a cooperative is all about stories – stories of 
its members and its communities. For the real success 
of a cooperative is not really the accumulation of assets 
nor the growth of its  membership, but on how we have 
changed lives for the better. And this PAFCPIC takes to 
heart. So let me share with you our story….the PAFCPIC 
story. 

Like other coops, PAFCPIC was created because of a 
need. A need to augment the income of the military, an 
institution where they can save, get loans for proverbial 
and productive needs and a place where retired military 
personnel can work. That simple and that direct.

Our journey had not been easy. What started as a 
backroom organization which deals with farm produce 
is now one of the biggest in the country –in terms of 
size in assets, memberships and even accolades and 
recognitions. To be honest about it, we had our own 
shares of successes and failures, ups and downs, trials, 
doubts and of course, triumphs. And just like any dynamic 
organization, we continue to change.

The first part is the road to quality and excellence. We 
were always at the forefront. Being first is not new to 
us. We were the first cooperative to reach the billionaire 
status. We were the   first   winner   of   the   Institutional   
Category   and   the grand slam winner of the Gawad Pitak 
Para sa Natatanging Kooperatiba of the Landbank of the 
Philippines.

We were also recognized not only by the sector but 
mainstream business as well. Again,  we were the first 
cooperative to be awarded by the Department of Trade 
and Industry’s Center for Industrial Competitiveness 
(DTI-CIC) as one of the best companies in the categories 
of Community Development in 2004 and Management 
Relations in 2012.

One of our greatest achievements is winning in the 
Philippine Quality Challenge Program, also under the 
wing of the Philippine Quality Award Program of the 
Department of Trade and Industry (DTI). It is a national 
award given to the companies that have shown excellence 
in the different criteria/aspects of its operations namely: 
management, planning, customer focus, measurement 
and data management, workforce focus, operations focus 
and business results. It is the equivalent of the Malcolm 
Baldrige Award, the highest national award given by the 

MS. MARIA TERESA Z GARNACEMS. MARIA TERESA Z GARNACE
VPMECS, PAFCPICVPMECS, PAFCPIC
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President of the United States to companies who have 
shown total quality management in its operations. Again, 
we were the first cooperative who has done this.

We were not only recognized on a national level, 
but international as well. After months of gruesome 
preparations, on April 23, 2014 we were given the ISO 
9001-2008 Quality Management seal of approval. We are 
one of the few cooperatives who have been ISO certified. 
It is also heart-warming that our very own Taguig City 
Government recognizes our efforts in the development 
and improvements of the city and have been awarded 
every year on various achievements.

These experiences taught us a lot – new learnings and a 
new belief in ourselves to soar higher and shine brighter. 
But this quality journey is far from over. We continue to 
reinvent, to change, to plan. 

It does not end there. Success in terms of accumulation 
of assets and membership is not the be all and end all. 
Just like people, as the organization reaches maturity, 
the search for purpose and meaning begin.  The desire 
to leave a legacy strengthens. The objective of making a 
difference is more felt. Thus our second journey began. 
With the COVID 19 Pandemic this  journey towards 
community and social development became more 
pronounced and urgent.

Helping our members and their immediate communities 
is not new to us. Several programs were crafted for this. 
But this time it has been institutionalized. PAFCPIC came 
out with its own brand of community development 
framework – based on well-established and documented 
principles of community development and the 7th 
cooperative principle “concern for the community.” It is 
holistic in approach  and grounded on the principles of 
empowerment, social and human development, justice 
and collective effort,  and taking into consideration 
the cooperative principles. The program is led and 
participated at every stage by the community members 
themselves – from deciding on issues, to selecting and 
implementation of actions to evaluation. We also partner 
with LGUs or NGOs for data gathering and technical 
support. Participation and empowerment are the keys to 
our successful programs. 

From the start of the pandemic, we have been proactive 
in helping others affected by this and other calamities – 
the victims Taal Volcano eruption, the giving of PPEs and 
other needs of our frontliners, the donation of respirator, 
the giving of food to our LSIs, the donation of tablets to 
schools and jeepney drivers displaced by the pandemic, 

the victims of Typhoon Ulysses and so much more.
We  have short term and long term programs to benefit 
the vulnerable sectors of society  on education/training 
and scholarships, health and sanitation, disaster 
prevention and management, environmental protection 
and conservation, partnerships and community groups, 
sports/culture/ religious activities, gender equality and 
empowerment, children and youth, PWDs, elderly, IPs 
and indigents. 

Our flagship program, the PAFCPIC Scholarship Program 
since 1997, has granted 1,153 scholarships and produced 
424 graduates. This year we will have a total of 394 
scholars. From dependents of members to the members 
themselves, we have expanded to IPs, basic education and 
college from a boys school coming from indigent families, 
some of whom will continue to priesthood,  hearing 
impaired PWD and others from the vulnerable sector in 
private schools and government universities. 
One of our long term projects is an adopted IP community 
of farmers in Tanay, Rizal called          “ Sitio Pag-asa, ” who 
ironically has no basic services like road, electricity and 
water. Partnering with Liter of Light Foundation,  we were 
able to give them alternative source of light and now 
working on a alternative source of water with the technical 
assistance of Alternative Indigenous Development 
Program Foundation, Inc. and  the participation of the 
members of the community and guidance of the LGU.  
There are so much more to be done. One step at a time. 
One community at a time. 

Much more than the awards and commendations, 
the financial rewards, and the powerful feeling of 
accomplishment, what is most rewarding is the giving of 
hope and the changing of lives. 

In the simple communities in the mountains, it is where 
needs are simple and emotions are raw. It is also where 
we realize that these are different kinds of poverty and 
abundance. They might be wanting in basic material things 
and knowledge but they are rich in family, community life, 
culture and heritage, and sincere in their appreciation 
and thanksgiving.

Hearing their heartfelt words of gratitude, watching their 
sincere smiles and laughter-  these are more than enough 
reward for the sacrifices and difficult task of community 
building. 

As much as we have brought hope to the community, they 
have also given us meaning and purpose. As much as we 
have changed their lives, they have enriched ours.
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