Pendaftaran CGAP Photo Contest 2015 Telah Dibuka
WASHINGTON, 23 Juni 2015 /PRNewswire/ -- Dalam rangka hari jadi CGAP ke-10 tahun, CGAP kembali
menyelenggarakan kontes fotografi yang dibuka untuk para fotografer amatir dan profesional dari seluruh
dunia.
Daftarkan karya fotografi Anda ke CGAP Photo Contest 2015 secara online sebelum tanggal 9
September 2015.
Selama lebih dari 10 tahun terakhir, CGAP Photo Contest telah mendokumentasikan cara-cara inovatif
untuk mewujudkan inklusivitas ekonomi formal yang terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup. Banyak
yang telah berubah selama lebih dari satu dekade ini, dan platform-platform perekonomian inovatif
seperti layanan finansial digital bagaikan dua sisi mata koin; di satu sisi menawarkan harapan namun di
sisi lain berpotensi menjadi permasalahan bagi lebih dari dua miliar komunitas masyarakat yang masih
belum dapat menikmati layanan perbankan di seluruh dunia.
Untuk fokus mewujudkan inklusivitas finansial yang terus berubah, kontes tahun ini akan mengusung
empat tema: layanan finansial digital; pemberdayaan wanita di dalam layanan finansial; pembiayaan
mikro untuk perusahaan berskala kecil; dan komunitas petani kecil dan keluarga mereka. Karya-karya
fotografi yang diajukan dapat merepresentasikan berbagai produk, lembaga, dan pendekatan yang
mengusung tema-tema diatas, dan menyentuh isu sosial, ekonomi, pembangunan, dan teknologi. Kontes
ini terbuka untuk seluruh negara dan wilayah, baik berlatarbelakang perkotaan maupun pedesaan.
Jajaran pemenng terdahulu mempersembahkan berbagai karya fotografi yang luar biasa dan sangat
menyentuh, dan telah ditampilkan di banyak media top dunia. Portal online terkemuka The Guardian
menyebut CGAP Photo Contest 2014 yang mengumpulkan hampir 5000 karya dari 95 negara sebagai
"ajang yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dunia terkait pentingnya akses terhadap layanan
keuangan," sementara Business Insider menyatakan kalau kontes ini "mengangkat gambaran nyata
dunia bisnis dari negara-negara berkembang."
Jajaran pemenang pertama, kedua, dan ketiga, serta pemenang regional dan pemenang Pilihan
Masyarakat dipilih berdasarkan jajak pendapat yan akan digelar pada 10-17 September.
Mari bersama-sama kita tunjukan kepada dunia "wajah" financial inklusif dan betapa pentingnya akses
terhadap layanan keuangan dapat meningkatkan kualitas hidup orang-orang miskin melalui medium
fotografi. Daftarkan karya fotografi Anda dan sebarkan pengumuman ini di jaringan Anda.
Tentang CGAP
CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) adalah kemitraan global dari 34 perusahaan dunia
terkemuka yang bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas keuangan. CGAP mengembangkan berbagai
solusi inovatif melalui riset praktik dan partisipasi aktif bersama dengan para penyedia layanan
keuangan, pembuat kebijakan, dan pemberi dana untuk memungkinkan pendekatan dalam skala yang
besar. Berpusat di Bank Dunia, CGAP memadukan pendekatan pragmatik hingga pengembangan pasar
yang bertanggung jawab dengan platform advokasi berbasis bukti guna meningkatkan akses terhadap
layanan keuangan yang dibutuhkan rakyat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Informasi
lebih lanjut, kunjungi www.cgap.org.
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