
  

Fotografická soutěž CGAP 2017 přijímá soutěžní příspěvky na téma finanční inkluze, 

mikrofinancování a digitálního finančnictví  

WASHINGTON, 25. července 2017 /PRNewswire/ --  Pomozte zachytit a sdílet dopad finančního 

začleňování na celém světě odesláním fotografií do fotografické soutěže CGAP 2017, která nyní začíná 

přijímat příspěvky.  

Finanční služby hrají důležitou roli v pomoci omezovat extrémní chudobu a zvyšovat prosperitu, přesto 

zůstávají dvě miliardy lidí finančně vyloučeny. Nemají přístup k základním finančním službám, jako jsou 

spořicí účty a úvěry. Partnerství CGAP, což je think tank pro finanční integraci sídlící ve Světové bance, 

se snaží ilustrovat dopad, který má finanční inkluze a mikrofinancování na zlepšení života lidí s nízkým i 

příjmy prostřednictvím své každoroční fotografické soutěže, nyní ve svém 12. ročníku  

Letos CGAP hledá fotografie, které ukazují, jak lidé ve venkovských i městských oblastech využívají 

digitální finančnictví inovativními způsoby, jak vytvářejí větší flexibilitu prostřednictvím finančních nástrojů 

a řídí svůj finanční život. Chceme také vidět způsoby, jakými jim finanční služby pomáhají zvládat 

humanitární krize. Navíc jsou účastníci soutěže vyzýváni, aby zasílali snímky, které ukazují, jak se 

tradičně vyloučené skupiny, jako jsou ženy a mládež, připojují k digitálnímu finančnictví.  

„Lidé a komunity na celém světě s přístupem k finančním službám je využívají k budování lepšího života.  

Fotografickou soutěží přispěvatelé pomáhají ukázat tento dopad prostřednictvím svých čoček," říká Greta  

Bull, generální ředitelka CGAP. „V letošním roce jsme obzvláště potěšeni, že vidíme příspěvky 

představující rostoucí využití inteligentních telefonů a inovace v oblasti digitálního finančnictví. Jak 

smartphony usnadňují chudým zákazníkům spravovat své každodenní finanční prostředky? Jakým 

způsobem digitální inovace umožňují ženám s nízkými příjmy začít podnikat nebo reagovat na 

mimořádné události?"  

Naši porotci jsou oceněnými fotografy a vizuálními redaktory dokumentární a zpravodajské žurnalistiky a 

časopisů, kteří vybírají vítěze v pěti soutěžních oblastech: Velká cena, Kategorie, Regionální zaměření, 

Čestné uznání porotců a Volba lidu. Vítězné příspěvky ze dvou regionů –Středního východu a severní 

Afriky a Latinské Ameriky a Karibiku – získají zvláštní ocenění.  

Všechny příspěvky musí být zaslány do 29. září 2017 do 23:59 US ET.  

Zašlete příspěvky a dovězte se více o fotografické soutěži CGAP 2017:  

https://photocontest.cgap.org/ 

https://twitter.com/CGAP  

https://www.facebook.com/ConsultativeGroupToAssistThePoor  

CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) CGAP je globální partnerství 30 předních organizací, 

které se zasazují o rozvoj inkluzívního financování. CGAP vyvíjí inovativní řešení prostřednictvím 

praktického vývoje a aktivní spolupráce s poskytovateli finančních služeb, tvůrci politik a financujícími 

subjekty pro umožnění vhodných přístupů. Coby agentura Světové banky propojuje CGAP pragmatický 
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přístup k odpovědnému rozvoji trhu s platformou používající osvědčené postupy pro zvýšení přístupu k 

finančním službám chudých lidí, kteří potřebují zlepšit kvalitu svého života. Více informací naleznete na 

webových stránkách www.cgap.org.  
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KONTAKT: Esther Lee Rosen, CGAP, erosen@worldbank.org, (202) 458-0147  
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