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MasterCard a FAO oznamujú nové partnerstvo
Využitie globálnych technológií pre lepšie riadenie rozvojovej pomoci
a finančného začleňovania
Spoločnosť
MasterCard
a
Organizácia
OSN
pre
výživu
a
poľnohospodárstvo (FAO) spájajú sily za účelom vytvorenia inovatívnej
aliancie v boji proti hladu. Nové partnerstvo usiluje o rozvoj
všeobecných
platobných
systémov
na
podporu
drobných
poľnohospodárov a chudobných rodín.
V rámci spolupráce budú zároveň skúmané spôsoby, ako domácnostiam
poskytnúť
úvery
alebo
peniaze
na
nákup
základných
potrieb
a
poľnohospodárskych komodít na ich trhoch, čo povedie k podpore lokálnych
ekonomík. Finančné nástroje sa tak dostanú aj do rúk ekonomicky okrajových
komunít.
Pilotný projekt odštartuje v utečeneckom kempe Kakuma v Keni, ktorý je v
súčasnosti domovom pre 170 000 utečencov. Obyvatelia kempu dostanú
predplatené karty určené k nákupu dreveného uhlia, ktoré bolo vyrobené v
súlade s certifikáciou o udržateľnosti a šetrnosti k životnému prostrediu. Aktívna
účasť spoločnosti MasterCard v podobe technologických expertíz a významného
finančného príspevku má za cieľ naštartovať tamojšiu obchodnú aktivitu.
MasterCard poskytne 1 240 hostiteľským domácnostiam vylepšené pece na
výrobu dreveného uhlia a 7 000 utečeneckým domácnostiam energeticky
efektívne kachle a úver na pokrytie štvrtiny ročnej spotreby uhlia.
„Toto partnerstvo skutočne ukazuje, že súkromný sektor je kľúčovým spojencom
v globálnom úsilí o vytvorenie sveta bez hladu. Organizácia FAO je veľmi hrdá na
spoluprácu s MasterCard, prostredníctvom ktorej budeme podporovať drobných
poľnohospodárov, aby sa stali ekonomicky nezávislými, a to vďaka postupnému
finančnému začleňovaniu,“ povedal José Graziano da Silva, generálny
riaditeľ FAO.
„Spolupráca s FAO je ďalším dôležitým partnerstvom, ktoré umožňuje rozširovať
využitie globálnych technológií, a tým zvyšovať životný štandard ľudí na celom
svete,“ dodal Walt Macnee zo spoločnosti MasterCard.
Poznámka
Projekt Kakuma bude využívať infraštruktúru nedávno spusteného kartového programu MasterCard
Huduma podporovaného vládou v Keni. Do projektu budú tiež zapojené miestne banky, ktoré budú
vyplácať prostriedky príjemcom v celej Keni, rovnako ako Oddelenie humanitárnej pomoci a
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civilnej ochrany Európskej komisie (ECHO), ktoré poskytne 8 000 domácnostiam školenie o
energeticky úspornom používaní sporákov a 20 skupinám poskytne pece.
O organizácii FAO
Kľúčovým úsilím FAO je zaisťovanie potravín pre všetkých. Organizácia sa snaží zabezpečiť, aby
mali ľudia pravidelný prístup k dostatočnému množstvu vysoko kvalitných potravín a mohli viesť
aktívny a zdravý život. Tromi hlavnými cieľmi FAO sú: odstránenie hladu, potravinovej neistoty a
podvýživy; odstránenie chudoby a smerovanie k ekonomickému a sociálnemu pokroku pre
všetkých; udržateľné riadenie a využívanie prírodných zdrojov, vrátane ovzdušia, pôdnych,
vodných, klimatických a genetických zdrojov v prospech súčasných a budúcich generácií.
O spoločnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednotka v inteligentných, pohodlných
a bezpečných platbách. Prevádzkujeme najrýchlejšiu sieť pre spracovanie platieb, ktorá prepája
spotrebiteľa, finančné inštitúcie, obchodníkov, vlády a podniky vo viac ako 210 krajinách
a teritóriách celého sveta. Produkty a riešenia spoločnosti MasterCard ešte viac uľahčujú,
zabezpečujú a zefektívňujú každodenné obchodné činnosti – napríklad nakupovanie, cestovanie,
podnikanie a hospodárenie s financiami. Sledujte nás na Twitteri @MasterCardNews, pripojte sa k
diskusii na CashlessPioneers Blog a prihláste sa k odberu najnovších správ v Engagement Bureau.
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