
 
Fotografická súťaž CGAP 2015 sa začína prijímaním prihlášok 

WASHINGTON, 23. júna 2015 /PRNewswire/ -- Jubilejný desiaty raz dáva CGAP (Consultative Group to 
Assist the Poor – Konzultačná skupina na pomoc chudobným) šancu výnimočným fotografiám od 
amatérov aj profesionálov z celého sveta prihlásiť sa do súťaže Photo Contest 2015. 

On-line prihlášku do súťaže CGAP Photo Contest 2015  môžete podať do 9. septembra 2015. 

V priebehu ostatných desiatich rokov dokázala súťaž CGAP Photo Contest skvele zdokumentovať ako 
môžu formálne finančné služby zlepšiť život chudobných ľudí. V priebehu týchto rokov sa veľa zmenilo 
a objavili sa inovatívne platformy ako digitálne finančné služby, ktoré predstavujú nádej a výzvu pre viac 
ako 2 miliardy ľudí žijúcich bez bankových účtov na celom svete. 

V duchu meniaceho sa priestoru finančnej inklúzie sa tento ročník zameria na štyri hlavné oblasti: 
digitálne finančné služby; ako ženy využívajú finančné služby; mikrofinancovanie malých podnikov 
a drobní roľníci a ich rodiny. Prihlásené fotografie môžu dokladovať celý rad produktov, inštitúcií 
a prístupov v rozsahu daných tém a môžu sa týkať rôznych sociálnych, ekonomických, rozvojových 
a technologických otázok. Vítame fotografie zo všetkých regiónov, z mestského aj vidieckeho prostredia. 

V minulosti zvíťazili skvelé kreatívne fotografie, ktoré sa objavili v špičkových médiách na celom svete. 
The Guardian vyzdvihol CGAP Photo Contest 2014, v ktorom bolo zaregistrovaných skoro 5 000 
fotografií z 95 krajín nasledujúcimi slovami: „zvyšuje povedomie o dôležitosti dostupnosti finančných 
služieb," a Business Insider sa vyjadril, že súťaž zviditeľňuje "povzbudivé fotografie podnikateľov 
v rozvojovom svete." 

V roku 2015 budú ocenené fotografie na prvom, druhom a treťom mieste, ako aj regionálni víťazi a víťaz 
kategórie Vaša voľba, ktorého volia ľudia na celom svete. Voľby budú prebiehať od 10. do 17. septembra. 

Pošlite svoju fotografiu a pomôžte svetu ukázať „tvár" finančnej inklúzie a spôsoby, akými môže prístup 
k finančným službám skvalitniť život chudobných. Prihláste svoje fotografie  a zdieľajte tento oznam  so 
svojimi známymi. 

O CGAP  
CGAP (the Consultative Group to Assist the Poor – Konzultačná skupina na pomoc chudobným) je 
globálnym partnerstvom 34 špičkových organizácií, ktoré presadzujú koncepciu finančnej inklúzie. CGAP 
rozvíja inovatívne riešenia pomocou praktického výskumu a aktívnej spolupráce s poskytovateľmi 
finančných služieb, tvorcami stratégií a financujúcimi organizáciami, ktoré umožňujú komplexné riešenia. 
CGAP sa nachádza pod jednou strechou so Svetovou bankou a jej práca spočíva v kombinácii 
pragmatického prístupu k zodpovednému rozvoju trhu a advokácie založenej na dôkazoch s cieľom 
zvýšiť dostupnosť finančných služieb, ktoré chudobní ľudia potrebujú na zvýšenie kvality života. Viac 
informácií nájdete na www.cgap.org. 
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