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Tentang Hari Cerebral 
Palsy Sedunia

Hari Cerebral Palsy Sedunia pada 6 Oktober, 
mempersatukan para penyandang cerebral 
palsy, keluarga, rekan, pendukung, dan 
organisasi mereka di lebih dari 100 negara. 
Tujuannya adalah untuk memastikan masa 
depan anak-anak dan orang dewasa dengan 
cerebral palsy mempunyai hak, akses, dan 
peluang yang sama dengan orang lain di 
masyarakat kita.
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Tentang kampanye tahun ini
Pada Hari Cerebral Palsy Sedunia ini, kami berupaya untuk 
menemukan terobosan masa depan dalam teknologi yang mudah 
diakses, dan tidak ada yang lebih baik dalam membantu kami 
selain komunitas cerebral palsy, yang terdiri dari jutaan individu 
dengan banyak ide kreatif dan pengalaman hidup.

Kami memanggil para penyandang cerebral palsy, teman, 
keluarga, dan pendukung untuk berbagi ide teknologi yang 
mudah diakses dan sangat menarik. Setiap ide yang dikirimkan 
berkesempatan memenangkan USD5.000.

Ide Anda akan membantu menginspirasi komunitas peneliti dan 
teknologi untuk merancang solusi teknologi yang lebih baik dan 
mudah diakses.

Untuk informasi lebih lanjut, baca Pertanyaan Yang Sering 
Diajukan di sini.

Mengapa tema ini?
Ada lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia penyandang 
disabilitas. Namun, kita masih mengarungi dunia yang tidak 
dirancang untuk mudah diakses, dengan perancang produk dan 
industri teknologi sering kali mengabaikan kebutuhan unik para 
penyandang disabilitas.
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Jadi, bagaimana caranya?

1 Kirimkan ide Anda terkait 
solusi teknologi yang mudah 
diakses melalui   
ideas.worldcpday.org  
paling lambat pada Kamis,  
29 September 2022  
(UTC 6am).

2 Berikan suara untuk 
ide favorit Anda di 
ideas.worldcpday.org. 
Pemungutan suara dimulai 
pada Kamis, 29 September 
2022 (UTC 6am) dan 
berakhir pada Kamis,  
6 Oktober 2022 (UTC 11pm).

3 Dewan Juri meninjau 
hasil seleksi ide (hasil 
pemungutan suara  
Anda) dan memilih 1 ide 
berdasarkan keterbutuhan, 
pengaruh, jangkauan, dan 
daya jual. Pemenang akan 
mendapat hadiah uang tunai 
sebesar USD5.000.

4 Pemenang akan 
diumumkan melalui 
Facebook dan Instagram 
pada 14 Oktober 2022. 
Pemenang akan dihubungi 
melalui email.

Untuk informasi lebih lanjut, baca Syarat & Ketentuan kami.

http://ideas.worldcpday.org
https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons/cpday-terms-and-conditions
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Seperti apa ide yang 
kami cari?

Ide inovatif untuk teknologi apa pun yang dapat 
membantu meningkatkan mobilitas, komunikasi, 
pekerjaan masa depan, permainan inklusif, rumah yang 
mudah diakses, dan komunitas untuk penyandang 
disabilitas. Ide ini dapat berupa produk, aplikasi atau 
perangkat lunak.

Ide-ide tersebut harus orisinal, jadi dorong pengikut Anda untuk 
sedikit melakukan riset sebelum mengirimkan ide mereka untuk 
memastikan bahwa ide tersebut belum pernah ada.

Dewan juri akan menilai ide berdasarkan keterbutuhan, 
pengaruh, jangkauan, dan daya jual.

Untuk informasi lebih lanjut, baca Pertanyaan Yang Sering 
Diajukan di sini.
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Bagaimana memulai 
kampanye Anda

Unduh sumber daya yang 
terdapat pada Halaman 20 di 
worldcpday.org/resources

Kreasikan pesan kampanye 
Anda berdasarkan contoh yang 
diberikan pada   
Halaman 9 - 14.

Posting ke media sosial 
dan jangan lupa gunakan 
#MillionsOfReasons dan 
#WorldCPday

Ikuti kami untuk terus menerima 
kabar tentang kampanye

Akun kami di Facebook, Twitter, 
dan Instagram adalah  
@worldcpday. Kami menganjurkan 
Anda untuk membagikan 
postingan kami dan menggunakan 
kembali konten kami.

http://worldcpday.org/resources
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Pesan kampanye
Ada 5 pesan kunci pada kampanye #MillionsOfReasons:

1. 
Perkenalkan kampanye ke 
pengikut Anda

2. 
Undang pengikut Anda untuk 
mengirimkan ide mereka 
paling lambat 29 September

3. 
Dorong pengikut Anda untuk 
memberikan suara pada ide 
pilihan mereka paling lambat 
6 Oktober

4. 
Berikan edukasi kepada 
pengikut Anda tentang 
kebutuhan akan teknologi 
yang mudah diakses

5. 
Berikan inspirasi kepada 
pendukung Anda melalui 
contoh-contoh teknologi 
inovatif

Anda dapat melihat 
deskripsi contoh postingan 
untuk media sosial di 
halaman berikutnya. 

Ingat untuk menandai  
kami dalam postingan Anda 
@WorldCPday dan gunakan 
tagar #MillionsOfReasons 
dan #WorldCPDay
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Perkenalkan 
kampanye 
ke pengikut 
Anda

6 OKT

JUTAAN ALASAN
Hari Cerebral Palsy Sedunia

Komunitas cerebral palsy terdiri dari jutaan individu yang memiliki banyak ide kreatif dan pengalaman hidup. Ini berarti ada jutaan alasan untuk membantu menghasilkan solusi teknologi yang lebih baik dan mudah diakses pada Hari Cerebral Palsy Sedunia ini.

Tambahkan ide teknologi Anda yang paling inovatif di ideas.worldcpday.org untuk kesempatan memenangkan USD5.000.

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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Undang pengikut 
Anda untuk 
mengirimkan  
ide mereka 
paling lambat  
29 September

Kirimi kami 
ide teknologi 
yang mudah 

diakses!

6 OKT
JUTAAN 
ALASAN
Hari Cerebral Palsy Sedunia

Dunia butuh 
keahlian 

Anda!

6 OKT
JUTAAN 
ALASAN
Hari Cerebral Palsy Sedunia

Bantu kami menemukan terobosan teknologi baru yang 

mudah diakses dengan mengirimkan ide Anda dan menangkan 

kesempatan hadiah sebesar USD5.000 Kami mengimbau 

komunitas cerebral palsy untuk berbagi ide kreatif dan 

pengalaman hidup Anda.

Kunjungi ideas.worldcpday.org untuk melihat-lihat ide yang ada 

dan tambahkan ide Anda sendiri!

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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Undang pengikut 
Anda untuk 
mengirimkan  
ide mereka  
paling lambat  
29 September

Teknologi baru apa yang bisa membuat hidup Anda lebih mudah?

Perangkat apa yang terbaik bagi Anda?

Hari 
Cerebral 
Palsy 
Sedunia

Waktu sangat berharga. Apa yang terlalu banyak menyita waktu Anda?
Tantangan apa yang ingin Anda atasi bagi penyandang disabilitas?

Kami memanggil komunitas cerebral palsy, yang terdiri dari jutaan individu dengan banyak ide kreatif dan pengalaman hidup, untuk membantu kami menemukan terobosan masa depan dalam teknologi yang mudah diakses. Kunjungi ideas.worldcpday.org untuk menambahkan ide teknologi Anda yang mudah diakses dan sangat menarik dengan kesempatan memenangkan USD5.000! 

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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Dorong pengikut 
Anda untuk 
memberikan 
suara pada ide 
pilihan mereka, 
paling lambat  
6 Oktober

Pilih  
Ide teknologi 
yang mudah 

diakses 
favorit Anda 

sebelum 6 Oktober

6 OKT
JUTAAN 
ALASAN
Hari Cerebral Palsy Sedunia

Bantu kami menemukan terobosan masa depan 

dalam teknologi yang mudah diakses. Kunjungi 

ideas.worldcpday.org untuk melihat ide-ide yang dikirimkan 

oleh komunitas cerebral palsy dan berikan suara pada 

favorit Anda paling lambat 6 Oktober.

Pemungutan suara sudah dibuka sekarang dan akan 

berakhir pada Kamis, 6 Oktober pukul UTC 11pm. 

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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Dorong pengikut Anda untuk 
memberikan suara pada ide pilihan 
mereka paling lambat 6 Oktober

Jadi…. 
Apa yang 
dimaksud 
dengan 
teknologi yang 
mudah 
diakses? 

6 OKT
JUTAAN 
ALASAN
Hari Cerebral Palsy Sedunia

Teknologi yang mudah 
diakses adalah teknologi 
yang dirancang secara 

universal sehingga dapat 
diakses oleh seluruh 

pengguna, dengan berbagai 
skala kemampuan dan 

disabilitas.

Teknologi bantu 
digunakan oleh 

penyandang disabilitas. 
Teknologi ini mencakup 

semuanya, mulai dari 
kursi roda, hingga alat 
bantu dengar, dan alat 

prostetik.

Bagi banyak penyandang cerebral palsy dan disabilitas lainnya, teknologi dapat menjadi 

sangat bermanfaat. Kita perlu melihat lebih banyak contoh teknologi yang mudah diakses 

secara universal oleh orang dengan atau tanpa disabilitas. Kunjungi ideas.worldcpday.org 

dan tambahkan ide Anda sendiri untuk teknologi yang mudah diakses dengankesempatan 

memenangkan USD5.000. 

#MillionsOfReason #WorldCPday

Postingan 
Carousel
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Beri inspirasi 
kepada 
pendukung Anda 
dengan contoh-
contoh teknologi 
inovatif

6 OKT

JUTAAN ALASAN
Hari Cerebral Palsy Sedunia

Ide yang dapat 
menginspirasi 
Anda!

Pernah dengar aplikasi Wayband dan gelang tangan? Alat ini memandu pengguna ke tujuan mereka hanya dengan menggunakan getaran. Pengalaman navigasi ini tanpa perlu melihat, mendengar, dan meraba. Alat ini merupakan satu contoh bagaimana inovasi teknologi dapat mengubah kehidupan penyandang disabilitas! Tambahkan ide teknologi ANDA yang paling inovatif di ideas.worldcpday.org untuk kesempatan memenangkan USD5.000.

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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Ide-ide untuk 
melibatkan 
pemirsa Anda

Lokakarya secara fisik atau virtual

Tuangkan ide bersama komunitas.
Acara hari pemungutan suara
Berikan suara untuk ide-ide yang dikirimkan ke kampanye.

Acara presentasi
Berbagi ide teknologi baru yang mudah diakses.
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Lokakarya Jutaan Ide

Untuk menyongsong Hari Cerebral Palsy Sedunia, undanglah 
komunitas ini untuk berkumpul bersama dan menuangkan ide 
dalam lokakarya. Ini dapat dilakukan secara fisik atau pun virtual.

Lokakarya Anda harus berisi aktivitas untuk membantu orang-
orang menghasilkan ide-ide paling hebat dan cemerlang yang 
mungkin mereka munculkan. Kami memiliki contoh-contoh 
penginspirasi di situs web ini.

Panduan Kampanye Hari CP Sedunia 2022
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Acara Presentasi

Acara pertemuan fisik secara langsung ketika para 
partisipan dari komunitas CP dapat mempresentasikan ide 
teknologi baru mereka yang mudah diakses.

Kami memiliki dewan juri dari para pemengaruh CP yang 
berbicara tentang ide ini dan bagaimana mereka melihat ide 
tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan.

Pemirsa diminta untuk memberikan suara mereka untuk 
mengakhiri acara ini!

Acara ini dapat berlangsung secara fisik atau virtual.
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Acara  hari 
pemungutan suara

Pada Hari Cerebral Palsy Sedunia kumpulkan komunitas ini 
untuk memberikan suara pada ide-ide favorit mereka.

Anda dapat membuat tempat pemungutan suara agar orang-
orang bisa memberikan suara mereka menggunakan ipad 
mereka dan mengundang orang yang mengirimkan ide untuk 
berpidato.

Jika Anda ingin mengaktifkan acara ini secara online - cukup 
gunakan gambar-gambar media sosial yang disediakan untuk 
memberi kesan urgensi dan menganjurkan orang-orang 
untuk memberikan suara melalui situs web.

Panduan Kampanye Hari CP Sedunia 2022
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Kiat untuk 
mendapatkan 
liputan media

Membuat media tradisional meliput kampanye ini 
dapat membantu memperluas jangkauan Anda.

Pertama, kami merekomendasikan Anda untuk 
mengidentifikasi jurnalis di wilayah Anda yang 
pernah meliput tentang cerebral palsy - karena ini 
berarti mereka akan lebih tertarik untuk meliputnya 
kembali.

Setelah itu, gunakan templat rilis media yang 
disediakan untuk menginformasikan tentang 
kampanye kepada mereka. Kami menganjurkan 
Anda untuk menyesuaikan rilis media ini agar lebih 
relevan dengan kondisi setempat, publikasi target, 
dan pemirsa yang dituju.

Rilis media
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Sumber daya

Kami memiliki serangkaian aset yang dapat digunakan dalam 
merencanakan kampanye Hari Cerebral Palsy Sedunia Anda. 
Kunjungi worldcpday.org/resources untuk mengunduh yang 
berikut ini. Semuanya akan diterjemahkan ke dalam 16 bahasa 
untuk memastikan pesan kami dapat tersebar jauh dan luas.

• Logo Jutaan Alasan

• 2 x poster

• 8 x tiles media sosial untuk Instagram  
atau Facebook

• 1 x sampul halaman Facebook

• Templat rilis media

• Konten edukasi mencakup:

1. Infografis Apa itu cerebral palsy

2. Tayangan Geser Apa itu Cerebral Palsy

3. Poster Diagnosis & Perawatan

4. Poster Kata-kata Favoritku
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Hubungi kami
Jika Anda membutuhkan panduan terkait saran tentang bagaimana mengaktifkan 

kampanye Anda, silakan menghubungi contact@worldcpday.org

mailto:contact%40worldcpday.org?subject=

