
 פתוחה לקהל  CGAPתחרות הצילומים 

 

, המציגה בהצלחה צילום יוצא דופן של חובבנים CGAPבמלאת עשר שנים להקמת  --/ PRNewswire/ 2015ביוני,  23-וושינגטון, ה
 . 2015-( לCGAP Photo Contestוצלמים מקצועיים מרחבי העולם, נפתחת תחרות הצילומים השנתית )

 .2015בספטמבר,  9-לפני ה באינטרנט CGAP Photo Contest-יש להגיש את הצילומים ל

תיעדה את הדרכים המדהימות שבהן גישה לשירותים פיננסיים רשמיים יכולה לשפר  CGAP Photo Contestבמהלך העשור האחרון, 
 -כמו שירותים דיגיטליים פיננסיים  -הם של עניים.  דברים רבים השתנו והתפתחו במהלך השנים הללו, ופלטפורמות חדשניות את חיי

 מיליארד איש ברחבי העולם שאין להם חשבונות בנק.  2-מספקות הן תקווה והן אתגר ליותר מ

וסיות ללא גישה לבנקים, התחרות תתמקד השנה בארבעה על מנת להתמקד בשינויים המתחוללים בעולם השירותים הפיננסיים לאוכל
מימון לעסקים קטנים; חקלאים זעירים -נושאים עיקריים: שירותים פיננסיים דיגיטליים; השימוש של נשים בשירותים פיננסיים; מיקרו

הנושאים הללו והן עשויות לגעת ובני משפחותיהם. העבודות המוגשות לתחרות יכולות לייצג מגוון של מוצרים, מוסדות וגישות במסגרת 
במגוון רחב של נושאים בתחום החברה, הכלכלה, הפיתוח והטכנולוגיה. נקבל בברכה עבודות מכל האיזורים, הן מסביבות עירוניות והן 

 מסביבות כפריות.

התחרות שנערכה בשנת  צילומים זוכים מתחרויות קודמות כללו תמונות יצירתיות שהוצגו באמצעי תקשורת מובילים בעולם. בעקבות
כי התחרות "מעלה את המודעות לחשיבות של  Guardianכתב העיתון   -מדינות  95-עבודות מכ 5,000-שבמסגרתה הוגשו כ - 2014

"צילומים מרוממי נפש של יזמים במדינות  חושפתכתב שהתחרות  Business Insider-שיפור הגישה לשירותים פיננסיים", ואילו ה
 מתפתחות". 

, לפי People's Choiceשנה יחולקו מספר פרסים, לרבות פרס ראשון, שני ושלישי, וכן ייבחרו זוכים איזוריים וייבחר זוכה בפרס ה
 בספטמבר. 17-בספטמבר וה 10הצבעת הקהל. ההצבעה תיערך בין התאריכים 

בו שיפור הגישה לשירותים פיננסיים יכול לשפר עולם ש -עזרו לנו להראות לעולם, באמצעות צילום, את פניו של העולם הפיננסי החדש 
 זאת בכל הרשתות שבהן אתם פעילים.  האת ההודעה  לשתףו אתם מוזמנים להגיש את הצילומים שלכםאת חייהם של העניים. 

 CGAP ל אודותע
CGAP ((Consultative Group to Assist the Poor  ארגונים מובילים המעוניינים לקדם את שיפור  34היא שותפות גלובלית של

מפתחת פתרונות חדשניים באמצעות מחקר מעשי ושיתוף פעולה עם ספקי שירותים פיננסיים,  CGAPהגישה לשירותים פיננסיים. 
ון על מנת להגדיל את זמינות הפתרונות לקהלים גדולים. הקבוצה, הפעילה במסגרת הבנק העולמי, משלבת מתווי מדיניות וגופי מימ

בין גישה מעשית לפיתוח שוק אחראי עם פלטפורמה לקידום הנושא, על מנת לשפר את הגישה של עניים לשירותים פיננסיים הדרושים 
 . www.cgap.orgלהם כדי לשפר את חייהם. פרטים נוספים בכתובת 
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