Výročná fotografická súťaž CGAP začína prijímať prihlášky
WASHINGTON, 29. júna 2016 /PRNewswire/ -- 11. ročník fotografickej súťaže CGAP začína
prijímať prihlášky a konečný termín na prihlásenie je 7. september 2016. Amatérski
a profesionálni fotografi sa tak môžu podeliť o pôvodné fotografie so silnou výpoveďou
dokladujúce dôležitosť prístupu k základným finančným službám pre ľudí na celom svete.
Digitálne inovácie na čele so stále využívanejšími smartfónmi a nové finančné produkty, ktoré
lepšie napĺňajú potreby klientov zjednodušujú praktickú stránku narábania s peniazmi aj pre
chudobnejších klientov a zákazníkov z vidieka a umožňujú rozvoj podnikania či promptnú
reakciu na nepredvídanú udalosť. Napriek tomu ešte stále 2 miliardy ľudí stále nemá prístup
k základným finančným službám ako sú sporiace účty a úvery. Vyplnenie tejto medzery môže
pomôcť potlačiť extrémnu chudobu a zvýšiť prosperitu.
Na tomto pozadí sa tento ročník fotografickej súťaže nesie v duchu nasledujúcich štyroch tém:





Mobilné peniaze a inovácie v digitálnom financovaní
Hospodárske posilnenie žien
Nezdolnosť
Malé podniky

Prihlásené fotografie môžu dokumentovať rôzne produkty, inštitúcie a prístupy v rámci týchto
tém a dotýkať sa tak rôznych sociálnych, ekonomických, rozvojových a technologických otázok.
Vítané sú fotografie z vidieckeho aj mestského prostredia z ktoréhokoľvek regiónu.
Ocenenia za najlepšie fotografie budú vyhlásené v niekoľkých kategóriách vrátane regionálnych
cien, ľudového hlasovania a špeciálnych uznaní vo všetkých štyroch tematických oblastiach.
V roku 2015 bolo do súťaže prihlásených viac ako 3 300 snímok od fotografov zo 77 krajín.
Víťazi sa predstavili v popredných globálnych médiách a cez internet si ich fotografie pozreli
desaťtisíce fanúšikov.
Prihláste svoje fotografie >>
Víťazné fotografie z fotografickej súťaže CGAP 2015 nájdete tu.
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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