
מימון ומימון -מחפשת מתמודדים העוסקים בתחומים כמו הכללה פיננסית, מיקרו CGAP 2017תחרות הצילומים 
 דיגיטלי

את ההשפעה של הכללה פיננסית ברחבי העולם על ידי הגשת תמונות לתחרות  תארו ושתפו -- / 2017ביולי,  25וושינגטון, 
 , הפתוחה כעת להגשות. CGAP2017 הצילומים 

הפחתת עוני חמור והגברת השגשוג, אך שני מיליארד בני אדם עדיין במאמץ לשירותים פיננסיים משחקים תפקיד חשוב 
, צוות חשיבה בתחום CGAP -ב מודרים כלכלית. הם נעדרים גישה לשירותים פיננסיים בסיסיים כגון חשבונות חסכון ואשראי.

מימון על שיפור -דגים את ההשפעה שיש להכללה פיננסית ולמיקרולה פיננסית הממוקם בבנק העולמי, שואפיםההכללה ה
 . 12-ה ת כעת בשנתהשנתית, הנמצאצילומים חייהם של אנשים בעלי הכנסה נמוכה, באמצעות תחרות 

צילומים המראים כיצד אנשים באזורים עירוניים וכפריים גם יחד משתמשים במימון דיגיטלי  CGAP-השנה מחפשים ב
לפתח חוסן מוגבר באמצעות כלים פיננסיים, ולנהל את חייהם הפיננסיים. אנחנו גם מעוניינים ת במטרה בדרכים חדשניו

עוזרים להם להתמודד עם משברים הומניטריים. בנוסף, הארגון מעודד מועמדים  לראות דרכים בהם שירותים פיננסיים
 בני נוער מחוברים באמצעות מימון דיגיטלי. להגיש תמונות המראות כיצד קבוצות מודרות באופן מסורתי כמו נשים ו

"אנשים וקהילות ברחבי העולם בעלי גישה לשירותים פיננסיים משתמשים בהם לבניית חיים טובים יותר. בעזרת תחרות 
. "השנה CGAP, מנכ"לית Greta Bullאת ההשפעה הזו דרך העדשה שלהם," אומרת  להציגהצילומים, משתתפים עוזרים 

במיוחד לראות הגשות המייצגות את השימוש הגובר בטלפונים חכמים ובחדשנות בתחום המימון הדיגיטלי.  אנחנו נרגשים
כיצד טלפונים חכמים עוזרים ללקוחות עניים לנהל את כספם ברמה היומיומית? כיצד מאפשרת החדשנות הדיגיטלית לנשים 

 בעלות הכנסה נמוכה לפתח עסקים, או להגיב למקרי חירום?"

ם שלנו הם צלמים זוכי פרסים ועורכים ויזואליים בעיתונאות הדוקומנטרית, במגזינים ובחדשות, אשר יבחרו במנצחים השופטי
זרקור אזורי, ציון לשבח מהשופטים, ובחירת הקהל. להגשות מנצחות בחמשת תחומי התחרות: הפרס הגדול, קטגוריות, 

 תינתן הכרה מיוחדת.  –טינית והקריביים המזרח התיכון וצפון אפריקה ואמריקה הל –משני אזורים 

 .2017בספטמבר,  29-ב( ET)ארה"ב החוף המזרחי בבלילה שעון  11:59השעה תוגשנה לא יאוחר מההגשות  כל

 :CGAP 2017תחרות הצילומים  אודותלהגשה ולמידע נוסף 

https://photocontest.cgap.org/ 

https://twitter.com/CGAP 

https://www.facebook.com/ConsultativeGroupToAssistThePoor 

CGAP (Consultative Group to Assist the Poor)  ארגונים מובילים  30היא שותפות גלובלית הכוללת מעל
מפתחת פתרונות חדשניים באמצעות מחקר פרקטי ומעורבות אקטיבית עם ספקי  CGAPהשואפים לקדם הכללה פיננסית. 

, היושבת בתוך הבנק CGAPשירותים פיננסיים, קובעי מדיניות ומממנים בכדי לאפשר גישה בקנה המידה הנכון. קבוצת 
יר את הגישה הוכחות במטרה להגב-העולמי, משלבת גישה פרגמטית לפיתוח שוק אחראי עם פלטפורמת סנגור מבוססת

 .www.cgap.org: לשירותים פיננסיים הנדרשים לעניים בכדי לשפר את חייהם. למידע נוסף
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