
JARIBIO LA MPANGO WA UHAKIKISHO 
WA MAPATO KATIKA PROVIDENCE

Ni wakazi wangapi wa Providence watapokea malipo yaliyohakikishwa?

Jaribio la mpango wa Uhakikisho wa Mapato katika Providence litahudumia kaya 110 kwa 
mwaka mmoja. Upeo huo, huku ukiwa muhimu sana kwa washiriki, hautimizi mahitaji ya 
jumuiya yetu nzima. Lengo la jaribio la mpango wa Uhakikisho wa Mapato katika 
Providence ni kuonyesha athari na matokeo chanya ya mapato yaliyohakikishwa na 
kutumika kutetea mipango sawa katika kiwango cha jimbo na muungano.

Nani anastahiki kupokea mapato yaliyohakikishwa kupitia jaribio hili?
Wakazi wa Providence walio na mapato ya chini ya 200% ya kiwango cha Umaskini katika 
Muungano watastahiki na wanahimizwa kutuma ombi la kushiriki katika jaribio hili. Shirika la 
nje litafanya mchezo wa nasibu ili kuteua washiriki kutoka kwa umoja wa waombaji. Mara tu 
washiriki wameteuliwa, nasibu ya pili itawapanga washiriki katika "kikundi cha matibabu" na 
"kikundi cha udhibiti."
Kikundi cha udhibiti huturuhusu kufahamu athari ya mapato yaliyohakikishwa baada ya 
muda miongoni mwa vikundi viwili sawa vya watu: kikundi kimoja kinapokea mapato 
yaliyohakikishwa na kingine hakipokei.

Je, mapato yaliyohakikishwa yataathiri manufaa mengine?
Jiji la Providence na washirika wetu wanafanya kazi karibu na Idara ya Huduma za 
Binadamu katika RI ili mapato yaliyohakikishwa yasiathiri manufaa kama vile Kazi za RI, 
Usaidizi wa Utunzaji wa Mtoto, LIHEAP, na usaidizi wa kodi ya dharura.

Ni nani aliunda Jaribio la Mpango wa Uhakikisho wa Mapato katika Providence?
Jiji la Providence lilifanya ufikiaji mkuu wa jamii ili kuunda mpango huu. Mashirika 
yaliyohusishwa yanajumuisha Kitendo cha Mwelekeo wa Haki na Usawa (DARE), Njia ya 
Umoja katika RI, Wakfu wa Rhode Island, Muungano wa Kutafuta Ukinzani Wetu (AMOR), 
Hesabu ya Watoto katika RI, Taasisi ya Maendeleo ya Uchumi, Tume ya Uhusiano wa 
Binadamu katika Providence na mengine.

Meya Jorge O. Elorza amejiunga na Meya kwa ajili ya Uhakikisho wa Mapato, muungano 
wa zaidi ya meya 50 kutoka nchi nzima ili kufanikisha jaribio la mpango wa kujaribu athari 
na matokeo ya uhakikisho wa mapato. Meya kwa ajili ya Uhakikisho wa Mapato wanasaidia 
sakafu ya mapato ili kutosheleza, badala ya kuchukua nafasi ya, jumla ya usalama wa 
umma uliopo tayari na kuhudumu kama zana ya usawa wa kiasili na kijinsia.

Uhakikisho wa Mapato katika Providence ni mpango wa jaribio unaofadhiliwa kwa 
kujitolea ambao utatoa malipo ya pesa ya kila mwezi yanayojirudia yatakayolipwa moja 
kwa moja kwa watu husika. Haina masharti, hakuna uhusiano na hakuna mahitaji ya kazi au 
masomo. Mpango huu si wa kila pahali lakini umeundwa ili kulenga watu maalum.
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