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MasterCard a FAO oznamují nové partnerství
Využití globálních technologií pro lepší řízení rozvojové pomoci
a finančního začleňování
Společnost MasterCard a Organizace OSN pro výživu a zemědělství
(FAO) spojují síly za účelem vytvoření inovativní aliance v boji proti
hladu. Nové partnerství usiluje o rozvoj všeobecných platebních
systémů na podporu drobných zemědělců a chudých rodin.
V rámci spolupráce budou zároveň zkoumány způsoby, jak domácnostem
poskytnout úvěry nebo peníze na nákup základních potřeb a zemědělských
komodit na jejich trzích, což povede k podpoře lokálních ekonomik. Finanční
nástroje se tak dostanou i do rukou ekonomicky okrajových komunit.
Pilotní projekt odstartuje v uprchlickém kempu Kakuma v Keni, který je
v současnosti domovem pro 170 000 uprchlíků. Obyvatelé kempu obdrží
předplacené karty určené k nákupu dřevěného uhlí, jež bylo vyrobeno v souladu
s certifikací o udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Aktivní účast
společnosti MasterCard v podobě technologických expertíz a významného
finančního příspěvku má za cíl nastartovat tamější obchodní aktivitu. MasterCard
poskytne 1 240 hostitelským domácnostem vylepšené pece pro výrobu
dřevěného uhlí a 7 000 uprchlickým domácnostem energeticky efektivní kamna
a úvěr na pokrytí čtvrtiny roční spotřeby uhlí.
„Toto partnerství skutečně ukazuje, že soukromý sektor je klíčovým spojencem v
globálním úsilí o vytvoření světa bez hladu. Organizace FAO je velmi hrdá na
spolupráci s MasterCard, jejímž prostřednictvím budeme podporovat drobné
zemědělce, aby se stali ekonomicky nezávislými, a to díky postupnému
finančnímu začleňování,“ řekl José Graziano da Silva, generální ředitel FAO.
„Spolupráce s FAO je dalším důležitým partnerstvím, které umožňuje rozšiřovat
využití globálních technologií, a tím zvyšovat životní standard lidí na celém
světě,“ dodal Walt Macnee ze společnosti MasterCard.
Poznámka
Projekt Kakuma bude využívat infrastrukturu nedávno spuštěného karetního programu MasterCard
Huduma podporovaného vládou v Keni. Do projektu budou také zapojeny místní banky, které
budou vyplácet prostředky příjemcům v celé Keni, stejně jako Oddělení humanitární pomoci a
civilní ochrany Evropské komise (ECHO), které poskytne 8 000 domácností školení o energeticky
úsporném používání sporáků a 20 skupinám poskytne pece.
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O organizaci FAO
Klíčovým úsilím FAO je zajišťování potravin pro všechny. Organizace se snaží zabezpečit, aby měli
lidé pravidelný přístup k dostatečnému množství vysoce kvalitních potravin a mohli vést aktivní a
zdravý život. Třemi hlavními cíli FAO jsou: vymýcení hladu, potravinové nejistoty a podvýživy;
odstranění chudoby a směrování k ekonomickému a sociálnímu pokroku pro všechny; udržitelné
řízení a využívání přírodních zdrojů, včetně ovzduší, půdních, vodních, klimatických a genetických
zdrojů ve prospěch současných a budoucích generací.
O společnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v inteligentních, pohodlných
a bezpečných platbách. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje
spotřebitele, finanční instituce, obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích
celého světa. Produkty a řešení společnosti MasterCard ještě více usnadňují, zabezpečují
a zefektivňují každodenní obchodní činnosti – například nakupování, cestování, podnikání
a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k diskusi
na CashlessPioneers Blog a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau.
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