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Tento plakát stručně představuje projekt podmíněných transferů peněz (v angličtině známých jako conditional cash transfers nebo též zkráceně
CCTs), jejichž cílem je snížení příjmových nerovností a chudoby v jednotlivých státech světa. Základní myšlenka spočívá v poskytování
hotovostních plateb chudým rodinám za splnění určitých podmínek (nejčastěji v podobě školní docházky dětí či pravidelných lékařských
prohlídek). Za kolébku těchto programů lze považovat Latinskou a Střední Ameriku, odkud se systém podmíněných transferů peněz brzy rozšířil do
dalších zemí. Efektivnost celého systému již byla podrobena řadě studií a zde jsou prezentovány základní informace, způsoby financování a dílčí
dopady tří fungujících programů, které byly vybrány především s ohledem na dobu trvání jejich existence.
Obrázek 1. Rozšíření CCT programů ve světě v roce 2008 dle údajů Světové Banky

Název programu: Oportunidades (do roku 2002 PROGRESA)
Rok zahájení: 2002 (stále aktivní)
Rozpočet: 0,51% HDP (2009)
Zdroje financování: mexická vláda, Světová Banka, Mezinárodní
rozvojová banka
Pokrytí: 5 561 000 domácností (2010)
Název programu: Bolsa Família
Rok zahájení: 2003 (stále aktivní)
Rozpočet: 0,47% HDP (2009)
Zdroje financování: brazilská vláda, Světová Banka
Pokrytí: 12 583 000 domácností (2010)

Název programu: Chile Solidario
Rok zahájení: 2002 (stále aktivní)
Rozpočet: 0,11% HDP (2009)
Zdroje financování: chilská vláda
Pokrytí: 333 000 domácností (2008)
Obrázek 2. Změna podílu extrémně chudých osob (žijících s méně jak $1,25
na den) na celkové populaci mezi lety 1998 a 2006 dle údajů Světové Banky
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Zdroj: http://pressroom.ipc-undp.org/2011/efficacy-of-non-monetarycomponents-conditional-cash-transfer-programs/
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• postupně snižující se příspěvek z $21 na $8
v závislosti na době, po kterou je přijímána
pomoc a rodinném příjmu
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Zdroj: http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2011/junho/bolsafamilia-frequencia-escolar-positiva-no-primeiro-bimestre
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PODMÍNKY

prostřednictvím magnetické
debetní karty distribuované
příjemcům

• děti ve věku 0-6 absolvují očkování a pravidelné lékařské prohlídky
• těhotné a kojící matky dochází na lékařské prohlídky a semináře o výživě a zdraví
• všechny děti ve věku 6-17 navštěvují školu alespoň s 85% měsíční docházkou
• rodiče se účastní rodičovských schůzek

hotově na výplatních místech
nebo na příjemcův spořící účet
u banky BANSEFI

• měsíční minimální školní docházka alespoň 80% (ročně 93%)
• úspěšné ukončení střední školy
• osoby starší 15 let se účastní přednášek o zdraví a výživě
• souhlas všech členů rodiny s účastí na zdravotních prohlídkách

hotově na výplatních místech
nebo prostřednictvím Institutu
národního sociálního
zabezpečení

• vyžadován podpis smlouvy stvrzující účast rodiny na aktivitách v sedmi oblastech
(zdraví, vzdělání, bydlení, příjem, zaměstnanost, rodinný život a právních doklady)
za asistence a kontroly sociálních pracovníků

Obrázek 4. Vývoj kojenecké úmrtnosti a dětské úmrtnosti do
5 let mezi roky 1990 a 2010 dle údajů Světové Banky

Obrázek 5. Zlepšení školní docházky dětí obou pohlaví ve věku
7-24 let zvláště v rurálních oblastech (dle údajů ECLAC mezi
roky 1996 a 2006 )
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ZPŮSOB VÝPLATY

• základní transfer extrémně chudým
rodinám ve výši R$62
• variabilní transfer ve výši R$15-R$90 dle
počtu dětí a mladistvých v extrémně
chudých rodinách
• $12-$74 dle stupně vzdělání
• ročně $26-$29 na školní pomůcky;
• zdravotní příspěvek $17 na domácnost
• $23 na osobu starší 69 let v rodině
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VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Obrázek 3. Pokrytí CCT programů dle údajů Ekonomické komise
pro Latinskou Ameriku a Karibik (ECLAC) v letech 2007-2010
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