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A MEGÉLHETÉSHEZ 
SZÜKSÉGES JÖVEDELEM 
NÖVELÉSÉT CÉLZÓ 
PROGRAM 

Egy új támogatási  
forma, amely a kakaó-
termesztésben  
felbukkanó gyermek-
munka felszámolására 
irányuló korábbi Nestlé  
erőfeszítésekre épül. 

Évente 6365 svájci frank 1 

a becsült megélhetéshez szükséges jövedelme egy 
elefántcsontparti kakaótermesztő családnak2.
A megélhetéshez szükséges jövedelem az a nettó éves 
jövedelem, amelyre egy adott lakóhelyen egy adott 
háztartásnak szüksége van ahhoz, hogy a család minden 
tagjának tisztességes megélhetést biztosítson3.

A GYERMEKMUNKA  
ELLENI KÜZDELEM 
A gyermekmunka felbukkanásának 
leggyakoribb oka az elégtelen 
jövedelem.

149 443 gyermek 
Különböző preventív és 
támogató programok révén 
2012 óta közel 150 ezer gyermek 
kapott segítséget, hogy elkerülje 
a gyerekmunka kockázatát.

Jövedelemösztönzés

Bevételek generálása  
más forrásból 

A kakaótermelés  
növelése 

Éves alap  
nettó jövedelem5

Arra ösztönözzük a kakaótermesztésben részt vevő családokat, hogy használják ezeket a gyakorlatokat, 
mert így a megszokott bevételeiken túl a program első két évében évente akár plusz 500 svájci frankot is 

kereshetnek, majd minden utána következő évben plusz 250 svájci frankot kaphatnak

A FENNTARTHATÓ NETTÓ JÖVEDELEM NÖVELÉSE ÉS ÖSZTÖNZÉSE 
A program célja, hogy fenntartható gyakorlatok alkalmazásával megszüntesse a jövedelmi különbségekből 
adódó aránytalanságokat négy kulcsfontosságú területen. Nem csak a megtermelt kakaóbab mennyiségét és 
minőségét díjazza, hanem azokat az erőfeszítéseket is, melyeket a kakaótermesztő családok a helyi közösségek 
és a környezeti erőforrások védelmére, megújítására fordítanak.

A NŐK HELYZETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA 
A kifizetések egyenlő elosztásra kerülnek 
a háztartás férfi és női tagjai között. Falusi 
Takarék- és Hitelszövetkezetek létrehozásával 
lehetővé tesszük, hogy a nők megtakarítsanak, 
befektessenek és megosszák a pénzügyi 
felelősséget

KÖZVETLEN  
KÉSZPÉNZ UTALÁS  
A kakaótermesztő család ezeket 
az ösztönzőket mobilon történő 
közvetlen utalással kapja meg, 
ezzel is támogatva  
a nyomonkövethetőséget

HOGYAN TERVEZZÜK A FOLYTATÁST?
Folyamatosan tesztelünk, tanulunk és újratervezünk annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban 
tudjunk beavatkozni és támogatást nyújtani a farmokon, a háztartásokban és a közösségben. A program 
keretei között átalakítjuk kakaóbeszerzési gyakorlatunkat is, hisz célunk, hogy a kakaószállítmányok  
a termőhelytől a gyárakig teljesen nyomonkövethetőek legyenek. 

PARTNEREINK
Ez a program nem jöhetett volna létre partnereink 
segítsége és együttműködése nélkül: KIT Royal 
Tropical Institute, International Cocoa Initiative, 
IDH, The Sustainable Trade Initiative, Rainforest 
Alliance, helyi elefántcsontparti szövetkezetek, 
Elefántcsontpart kormánya és a kakaótermesztők.  

CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100

Jó mezőgazdasági 
gyakorlatok 

Képzésekkel és helyes 
mezőgazdasági gyakorlatok 
bevezetésével támogatjuk 
a gazdákat a terméshozam 

növelésében

Agrárerdészeti 
tevékenységek 

Ellenállóbb farmok 
létesítése erdei- és 

gyümölcsfák  
telepítésével 

Bevételek  
más forrásból 

Más növény termesztésével, 
haszonállatok tartásával 

csökkenthető a kakaó 
terméshozamától való 

anyagi függés

Iskolai  
beiratkozás 

Csökkentjük a 
gyermekmunka kockázatát 

azzal, hogy segítjük az 
iskolába járást és annak 

ellenőrzését 

A családok minden 
megvalósult  

tevékenységért 100  
svájci frankot kapnak, 

továbbá egy 100 svájci 
frank értékű bónuszt, 

ha mind a négy felsorolt 
aktivitásban részt vesznek  

További információ: www.nestle.com/living-income-cocoa

1 Éves OECD Megélhetéshez szükséges jövedelem referenciaérték a háztartásban élők számára igazítva: 6 365**
2 Farmok átlagos mérete: 3.5 hektár**
3 Családok átlagos mérete: 3.82 felnőtt és 2.96 gyermek**
** Forrás: Bymolt, R., Laven, A., & Tyszler, M. (2018). A ghánai és elefántcsontparti kakaótermesztő ágazat 
mítoszának eloszlatása. KIT Royal Tropical Institute (KIT). Elérhetőség:  
https://www.kit.nl/wp- content/uploads/2020/05/Demystifying-complete-fle.pdf 
4 Egy háztartás tisztességes életszínvonalának eléréséhez  
https://www.living-income.com/measurement-living-income
5 Átlag bevétel alapján, véletlenszerűen kiválasztott 34 szövetkezetben dolgozó 1,269 kakaótermesztő bevonásával 
készült minta alapján, a Nestlé Cocoa Plan (Nestlé Kakaó Terv) 2020-as termelékenységi mutatók nyomonkövetése 
és értékelése - Tanulmány és Elemzés. The Rainforest Allience (Esőerdő Szövetség) 2021 február

A CÉL A MEGÉLHETÉSHEZ SZÜKSÉGES JÖVEDELEM ELÉRÉSE

MEGÉLHETÉSI KÖLTSÉGEK4


