
 פתוחה להגשות CGAP 4102תחרות הצילום 

 
, השואפת להבליט צילום יוצא דופן של CGAPתחרות הצילום השנתית של  --/ PRNewswire/2102ביולי  2וושינגטון, 

 הכללה פיננסית, נפתחה להגשת עבודות.  ושל מקצוענים ברחבי העולם המתארחובבים 
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 .1024באוקטובר  8לפני  CGAP.orgבאתר  4102לשנת  CGAPהגש את עבודותיך לתחרות הצילום 

 
CGAP  מעוניינת בתצלומים הממחישים את הדרכים היוצאות דופן בהן הגישה למגוון רחב של שירותים פיננסיים, כגון

חיסכון, ביטוח, תשלומים ואשראי, יכולה לסייע לעניים לנהל את מצבם הפיננסי המורכב. שירותים פיננסיים ניידים הם אחד 
יחידה. דוגמאות אחרות להכללה פיננסית האפשרות החייהם, אך הם אינם  הכלים בהם משתמשים מיליוני עניים לשיפור

יכולות  CGAPמימון. הגשות לתחרות הצילום של -קהילה, ארגונים קטנים ומיקרו-בפעולה הן קבוצות חיסכון מבוססות
פיתוח ובטכנולוגיה. להציג מגוון של מוצרים, מוסדות וגישות, ולעסוק במגוון רחב של נושאים העוסקים בחברה, בכלכלה, ב

 הגשות תתקבלנה מכל האזורים ומסביבות כפריות ועירוניות כאחד.
 

מדיה הבין העבודות שזכו בעבר נמצאות תמונות מדהימות ויצירתיות בהם שותפו ארגונים הפועלים בהכללה פיננסית ו
התצלומים מדינות.  1,-הגשות מלמעלה מ 2,8,1הייתה התחרותית ביותר עד כה, עם  2102העולמית. התחרות לשנת 

 BBC Mundo, BBCונות על ידי חשיפה מעולה ברחבי העולם והוצגו בגלריות מקו וקיבל הזוכים מהשנה שעברה
Vietnam, Huffington Post ו-Business Insider.בין היתר , 

 
ידי -, כולל הפרס הראשון, השני והשלישי, כמו גם הזוכה ב"בחירת העם" המתבצעת על2102-פרסים רבים יוענקו ב

 הצבעה. 
 

שפר את חייהם של העניים, בהגשת התצלומים עזרו לנו להראות לעולם, באמצעות הצילום, כיצד הכללה פיננסית יכולה ל
שתף אחרים בהודעה על התחרות ו הגש את תצלומיך היוםדרך הרשתות החברתיות.  זובהודעה שלכם ושיתוף אחרים 

 .ברשתות שלך
 
 CGAPדות או
 

CGAP - ( הקבוצה המייעצת לעזרה לענייםConsultative Group to Assist the Poor היא שותפות עולמית של )22 
מפתחת פתרונות חדשניים באמצעות מחקר יישומי ומעורבות  CGAPארגונים מובילים השואפים לקדם הכללה פיננסית. 
, הממוקמת CGAPנים כדי לאפשר דרכי גישה בקנה מידה גדול. מממפעילה עם ספקי שירותים פיננסיים, קובעי מדיניות ו

ראיות להרחבת הגישה -בבנק העולמי, משלבת גישה פרגמטית לפיתוח שווקים אחראי עם פלטפורמת שתדלנות מבוססת
 www.cgap.orgלשירותים פיננסיים הנחוצה לעניים כדי לשפר את חייהם. פרטים נוספים באתר 
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