תחרות הצילומים השנתית  CGAPנפתחה להגשת עבודות
וושינגטון 29 ,ליוני --/PRNewswire/ 2016 ,תחרות הצילומים השנתית  CGAPמודיעה על פתיחת תקופת הגשת העבודות;
תאריך הסיום להגשת העבודות הוא  7לספטמבר  .2016צלמים חובבים ומקצועיים מוזמנים להגיש תמונות מקוריות
ועוצמתיות שתופסות ומראות עד כמה חשובה הגישה לשירותים כספיים בסיסיים עבור אנשים ברחבי העולם.
חידושים דיגיטאליים ,וכלל השימוש ההולך וגובר בסמרטפונים ,ומוצרים פינאנסיים חדשים שעונים בצורה טובה יותר על
צרכי הלקוחות מקלים על לקוחות עניים שחיים הרחק מהערים לנהל את משק הכסף היומיומי שלהם ,להרחיב עסק ולענות
למקרי חירום .עם זאת ,ל 2 -מיליארד בני אדם עדיין אין גישה לשירותים פינאנסיים בסיסיים כמו חשבונות חיסכון ואשראי.
סגירת פער זה יכולה לסייע להפחית את העוני הקשה ולהגביר רווחה.
על הרקע הזה ,תחרות הצילומים של השנה הנוכחית מזמינה צילומים המשקפים את ארבעת התחומים הבאים:





כסף נייד וחידושים בכלכלה הדיגיטאלית
העצמה כלכלית לנשים
חוסן
עסקים קטנים

ניתן להגיש עבודות המייצגות טווח רחב של מוצרים ,מוסדות וגישות במסגרת התחומים הללו ,ולנגוע במגוון רחב של נושאים
חברתיים ,כלכליים ,התפתחותיים וטכנולוגים .יתקבלו בברכה עבודות מכל האזורים ,גם כפריים וגם עירוניים.
צלמי התמונות שתזכנה בתחרות יקבלו פרסים והכרה עבור עבודותיהם על פי מספר קטיגוריות שונות ,הכוללות קטיגוריה
אזורית ,קטיגורייה של בחירת האנשים ,וציונים מיוחדים בארבעת התחומים .לתחרות של שנת  2015הוגשו מעל 3,300
צילומים של צלמים ב 77 -מדינו ת .הצילומים הזוכים הוצגו בערוצי מדיה עולמיים מובילים ,ונצפו עשרות אלפי פעמים
באינטרנט.
שלח את הצילומים שלך >>
ניתן לצפות בעבודות הזוכות של תחרות  CGAPשל  2015כאן.
( CGAPראשי תיבות של  ,Consultative Group to Assist the Poorקבוצת ייעוץ לסיוע לעניים) היא שותפות גלובאלית של 34
ארגונים מובילים השואפים לקדם הכללה פינאנסית CGAP .מפתחת פתרונות חדשניים באמצעות מחקר מעשי ומעורבות פעילה עם ספקי
שירותים פינאנסיים ,קובעי מדיניות ,ומממנים כדי לאפשר גישה בקנה מידה תואם .מקום מושבה של  CGAPהוא בבנק העולמי ( World
 ,) Bankוהיא משלבת גישה פרגמטית לפיתוח שווקים אחראי עם פלטפורמת תמיכה וקידום מבוססת עובדות במטרה להגביר ולהרחיב את
הגישה של אנשים עניים לשירותים פינאנסיים להם הם זקוקים כדי לשפר את חייהם .ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת .www.cgap.org
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