
 
Fotografická súťaž CGAP 2017 čaká na príspevky na tému finančnej inklúzie, mikrofinancií 

a digitálneho financovania 

WASHINGTON, 25. júla 2017 / -- Zapojte sa do fotografickej súťaže CGAP 2017, ktorá už prijíma 
príspevky a pomôžte zachytiť a zdieľať dopad finančnej inklúzie vo svete. 

Finančné služby zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní extrémnej chudoby a zvyšovaní prosperity, 
napriek tomu zostávajú dve miliardy ľudí zostávajú finančne vylúčené. Nedostáva sa im prístup 
k základným finančným službám ako sú sporiace účty a bankové úvery. CGAP, nezávislý výskumný 
inštitút pre finančnú inklúziu so sídlom v budove Svetovej banky, sa snaží o zobrazenie dopadu, ktorý má 
finančná inklúzia a schémy mikrofinancovania na skvalitnenie života nízkopríjmových skupín obyvateľstva 
prostredníctvom svojej výročnej fotografickej súťaže, konkrétne jej 12. ročníka. 

Tento rok CGAP očakáva príspevky zobrazujúce ako ľudia vo vidieckych aj mestských oblastiach 
využívajú digitálne financie inovatívnymi spôsobmi na budovanie väčšej odolnosti prostredníctvom 
finančných nástrojov a na realizáciu svojho finančného života. Zaujíma nás tiež dokumentácia spôsobov, 
ktorými finančné služby pomáhajú vyrovnať sa s humanitárnymi krízami. Okrem toho vyzývame 
účastníkov, aby nám zaslali snímky zobrazujúce, ako sa tradične vylúčené skupiny, ako ženy a mládež, 
postupne integrujú do spoločnosti pomocou digitálneho financovania. 

„Ľudia a komunity po celom svete, ktorí majú prístup k finančným službám, ich využívajú na budovanie 
kvalitnejšieho života. Zapojením sa do fotografickej súťaže prispievatelia pomáhajú ukázať tento vplyv 
tak, ako ho vidí ich objektív," povedala Greta Bullová, generálna riaditeľka CGAP. „Tento rok sme 
obzvlášť radi, že vidíme záznamy, ktoré predstavujú stále častejšie používanie smartfónov a inovácie v 
oblasti digitálneho financovania. Ako pomáhajú smartfóny chudobným zákazníkom spravovať financie na 
každodennej báze? Ako umožňuje digitálna inovácia ženám s nízkym príjmom rozvíjať podniky alebo 
reagovať na mimoriadne situácie?" 
 
Naša porota rozhodcov pozostáva z ocenených fotografov a obrazových redaktorov zo sveta 
dokumentaristiky, časopisov a spravodajstva, ktorí vyberú víťaza v piatich súťažných oblastiach: Veľká 
cena, Kategórie, Regionálne ceny, Čestné uznanie rozhodcov a Ľudové hlasovanie. Víťazné príspevky z 
dvoch regiónov - Blízky východ a Severná Afrika a Latinská Amerika a Karibik - dostanú osobitné 
uznanie. 

Všetky prihlášky musia byť zaslané do 11.59 východného času dňa 29. septembra 2017. 

Prihlášky a informácie o fotografickej súťaži CGAP 2017 nájdete na: 

https://photocontest.cgap.org/ 

https://twitter.com/CGAP 

https://www.facebook.com/ConsultativeGroupToAssistThePoor 

CGAP (the Consultative Group to Assist the Poor - Konzultačná skupina na pomoc chudobným) je 
globálnym partnerstvom 30 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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KONTAKT: Esther Lee Rosen, CGAP, erosen@worldbank.org, (202) 458-0147 
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