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(Katulong at Gabay sa Manggagawang may Kapansanan) 

 

Ang naturang manggagawa ay binibigyan ng tulong upang makabalik muli  sa tra-
baho. Kung di man, siya ay mabigyan ng pagkakataong makapagsimula ng sariling 
negosyo. 

isang programa ng ECC na naglalayong magbigay ng gabay at karagdagang 
tulong sa mga manggagawang nagkaroon ng kapansanan dahil sa sakit o aksi-
dente sa  trabaho. 

ng KaGabay o Katulong at Gabay sa Manggagawang may Kapansanan ay isang 

 Mga manggagawang miyembro ng 

GSIS kasama ang mga uniformed 
personnel (AFP, PNP, BFP, PCG, 
BJMP at BuCor) pati na rin ang mga 
elective officials na tumatanggap ng 
buwanang sweldo mula sa gobyerno. 

 Ang mga manggagawang compulsory 

members ng SSS. 

TANDAAN Kinakailangang may 
Permanent Partial Dis-
ability (PPD) o Perma-
nent Total Disability 
(PTD) ang manggaga-
wa bago maka-avail ng 
benepisyo sa ilalim ng 
KaGabay Program. 



 Physical restoration services na tu-

mutukoy sa pagkakaloob ng mga li-
breng  serbisyo sa panahon ng 
pagpapagaling ng Persons with Work-
Related Disabilities (PWRDs) katulad 
ng physical o occupational therapy ser-
vices, medical-surgical management, 
psychosocial counseling, psychiatric 
evaluation, hearing o visual impairment 
rehabilitation at ang mga kinauukulang 
medical appliances (prosthesis, wheel-
chairs, hearing aids, crutches, etc.). 

 

 Skills Training mula sa mga part-

ner training centers para makakuha 
ng mga teknikal na kurso na tutulong 
upang malinang ang kakayahan at 
abilidad ng mga PWRDs at muling 
makabalik sa trabaho. 

 Livelihood o Entrepreneurship 

Training mula sa mga katuwang 
na institusyon ng pagsasanay para 
muling makapagsimula o makapag-
tayo ng sariling negosyo ang PWRD.  Transportation and Meal Allowance 

sa halagang P500 kada araw na 
binibigay sa PWRDs na sumailalim sa 
libreng physical o occupational therapy 
at skills training. 

 Livelihood Starter Kit na nagka-

kahalaga ng P20,000 at karagdagang 
livelihood “complementary” kit na 
nagkahalaga ng P10,000 pag 
naitaguyod at napanatili ang kabuha-



Maaari po kayong tumawag sa numerong (02) 8 896- 7837 / 8 899 4251 to 52 loc 227/228  o 

magsadya sa tanggapan ng Employees’ Compensation Commission (ECC) sa 4th Floor ECC 

Bldg., 355 Sen. Gil J. Puyat Ave., Makati City o pumunta sa pinakamalapit na ECC  Regional 

Extension Unit sa inyong lugar. Dalhin lamang ang voucher ng EC benefit na  natanggap mula 

sa SSS o GSIS o kaya invitation letter galing sa ECC. 


