Guia da
Campanha

2022

Guia da Campanha do Dia Mundial da PC 2022

1

Conteúdo

Guia da Campanha do Dia Mundial da PC 2022

Sobre o Dia Mundial da Paralisia
Cerebral

3

Sobre a campanha deste ano

4

Como começar

7

Exemplos de mensagens

8

Ideias para engajamento

15

Dicas para chamar a atenção da mídia

19

Lista de recursos

20

Contato

21

2

Sobre o Dia Mundial da
Paralisia Cerebral
O Dia Mundial da Paralisia Cerebral ocorre
em 6 de outubro e reúne pessoas com
paralisia cerebral, suas famílias, aliados,
apoiadores e organizações de mais de 100
países. Tudo isso com o objetivo de garantir
um futuro em que crianças e adultos com
paralisia cerebral tenham os mesmos
direitos, acessos e oportunidades que
qualquer outra pessoa em nossa sociedade.
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Sobre a campanha deste ano
Neste Dia Mundial da Paralisia Cerebral, estamos em busca de
inovações em tecnologia acessível e não há ninguém melhor para
nos ajudar do que as pessoas da comunidade de paralisia cerebral,
composta por milhões de pessoas com ideias criativas e experiência de
vida.
Estamos convocando todas as pessoas com paralisia cerebral, seus
amigos, familiares e apoiadores para compartilhar suas ideias mais
ousadas de tecnologia acessível. Cada inscrição tem a chance de
ganhar US$5.000,00.
Suas ideias ajudarão a inspirar a comunidade de pesquisa e tecnologia a
desenvolver mais e melhores soluções de tecnologia acessível.
Para mais informações, leia as Perguntas Frequentes aqui.

Por que esse tema?
Há mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo que vivem com algum
tipo de deficiência. No entanto, ainda circulamos por um mundo que
não foi projetado para ser acessível, com os designers de produtos e
a indústria de tecnologia geralmente negligenciando as necessidades
especiais das pessoas com deficiência.
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Então, como funciona?
1

Envie suas ideias para
soluções de tecnologia
acessível para o site
ideas.worldcpday.org
até quinta-feira, 29 de
setembro de 2022 (6:00h UTC).

2

Vote em suas ideias favoritas
no site ideas.worldcpday.org.
A votação começa na quintafeira, 29 de setembro de 2022
(6:00h UTC), e termina na
quinta-feira, 6 de outubro de
2022 (23:00h UTC).

3

O painel de jurados examina
a lista de ideias (votadas por
todos) e seleciona 1 ideia com
base na necessidade, impacto,
alcance e possibilidade de
comercialização, e o vencedor
recebe um prêmio em
dinheiro de US$5.000,00.

4

O vencedor será anunciado
via Facebook e Instagram
até 14 de outubro de 2022.
O vencedor será contatado
por e-mail.

Para mais informações, leia nossos Termos e Condições.
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Quais os tipos de ideias
estamos procurando?
Ideias inovadoras para qualquer tecnologia que possa
melhorar a mobilidade, a comunicação, o futuro do
trabalho, brincadeiras inclusivas, casa e comunidades
acessíveis para pessoas que vivem com deficiência. Pode
ser um produto, um aplicativo ou software.
As ideias devem ser originais, então, incentive seus seguidores a
pesquisarem um pouco antes de enviar a ideia, para garantir que ela
ainda não exista.
O painel de jurados vai avaliar as ideias com base na necessidade,
impacto, alcance e possibilidade de comercialização.
Para mais informações, leia as Perguntas Frequentes aqui.
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Como começar a sua
campanha

Poste nas redes sociais e lembrese de usar #MillionsOfReasons e
#WorldCPday

Siga-nos para manter-se
atualizado(a) com a campanha
Somos @worldcpday no Facebook,
Twitter e Instagram. Incentivamos
você a compartilhar nossas
publicações e reutilizar nosso
conteúdo.

Crie suas mensagens de campanha
com base nas amostras fornecidas
nas
páginas 9 - 14.

Faça o download dos recursos
listados na página 20 em
worldcpday.org/resources
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Mensagens para a campanha
Há 5 mensagens-chaves para a campanha #MillionsOfReasons:

1.

4.

Apresente a campanha para
seus seguidores

Esclareça seus seguidores
sobre a necessidade de
tecnologia acessível

2.
Convide seus seguidores a
enviar suas ideias até 29 de
setembro

3.

5.
Inspire seus seguidores com
exemplos de tecnologias
inovadoras

Você pode ver exemplos de
descrições de postagens para
as redes sociais nas seguintes
páginas.
Lembre-se de nos
marcar em suas postagens
@WorldCPday e use as
hashtags #MillionsOfReasons e
#WorldCPDay

Incentive seus seguidores
a votar nas ideias até 6 de
outubro
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Apresente
a campanha
para seus
seguidores

MILHÕES DE
MOTIVOS 6 OUT
Dia Mundial da Paralisia
Cerebral
A comunidade de para
lisia cerebral é compos
ta por milhões de
pessoas que têm ideias
criativas e experiência
de vida. Esses
são os milhões de motiv
os para ajudar a criar
ma
is e melhores
soluções de tecnologia
acessível neste Dia Mu
ndial da Paralisia
Cerebral.
Adicione suas ideias de
tecnologia mais inovado
ras no
site ideas.worldcpday.o
rg para ter a chance de
ganhar
US$5.000,00.
#MillionsOfReasons #W
orldCPDay
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Convide seus
seguidores a
enviar suas
ideias até 29
de setembro

O mundo
precisa de
sua
competência!
MILHÕES DE
6 OUT
MOTIVOS
Dia Mundial da Paralisia

Cerebral

Envie as
suas
ideias de
tecnologia
acessível!
MILHÕES DE
6 OUT
MOTIVOS

Cerebral
Dia Mundial da Paralisia

logia acessível
ima inovação em tecno
óx
pr
a
ar
ntr
co
en
a
s
Ajude-no
0,00!
cê pode ganhar US$5.00
enviando sua ideia e vo
lisia cerebral para
a comunidade de para
Estamos convocando
riência de vida.
ias criativas e sua expe
ide
as
su
ar
tilh
ar
mp
co
rldcpday.org
Acesse o site ideas.wo
as suas!

para conferir as ideias

e adicionar

orldCPDay
#MillionsOfReasons #W
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Convide seus
seguidores a
enviar suas
ideias até 29
de setembro

Qual nova tecnologia
tornar sua vida mais poderia
fácil?
O tempo é precioso.
O
consome tempo demque
ais
para você?
Qual o desafio para p
que vivem com algumessoas
deficiência que você a
gostaria
de resolver?
Dia
Mundial
da Paralisia
Cerebral

Qual seria o disposit
ivo
perfeito para você?

Estamos convocando
a comunidade de pa
ralisia cerebral, comp
por milhões de pess
osta
oas com ideias criat
iva
s e experiência de vid
para nos ajudar a en
a,
contrar a próxima ino
vação em tecnologia
acessível. Acesse o sit
e ideas.worldcpday.or
g para adicionar suas
ideias mais ousadas
de tecnologia acessív
el
pa
ra ter a chance de
ganhar US$5.000,00!
#MillionsOfReasons
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Incentive seus
seguidores
a votar nas
ideias até 6 de
outubro

Vote

na sua ideia
favorita de
tecnologia
acessível
bro
antes de 6 de outu

MILHÕES DE
6 OUT
MOTIVOS
Dia Mundial da Paralisia

Cerebral

nologia acessível.
óxima inovação em tec
pr
a
ar
ntr
co
en
a
s
-no
Ajude
todas as ideias
rldcpday.org para ver
Acesse o site ideas.wo
al e vote na sua
ade de paralisia cerebr
enviadas pela comunid
outubro.
favorita até o dia 6 de
de quintatermina às 23:00h UTC
e
a
or
ag
ta
er
ab
tá
es
A votação
ldCPDay
illionsOfReasons #Wor
feira, 6 de outubro #M
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Incentive seus seguidores a votar nas
ideias até 6 de outubro
MILHÕES DE
MOTIVOS 6 OUT
Dia Mundial da Paralisia Cerebral

Então…
O que
queremos
dizer com
tecnologia
acessível?
Postagem
carrossel

Tecnologia acessível se
refere à tecnologia que é
projetada universalmente
para que possa ser
acessada por todos os
usuários, por uma grande
variedade de habilidades e
deficiências.

A tecnologia assistiva é
usada pelas pessoas
com deficiências. Ela
inclui tudo, de cadeiras
de rodas e aparelhos
auditivos até próteses.

a
Para muitas pessoas com paralisia cerebral e outras deficiências, a tecnologia pode fazer toda
ou
diferença. Precisamos ver tecnologias que sejam universalmente acessíveis pelas pessoas com
tecnologia
de
ideias
próprias
suas
adicione
e
rg
sem deficiências. Acesse o site ideas.worldcpday.o
acessível para ter a chance de ganhar US$5.000,00.
#MillionsOfReason #WorldCPday
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Inspire seus
seguidores
com exemplos
de tecnologias
inovadoras

MILHÕES E
MOTIVOS D
6 OUT
Dia Mundial da Paralisia

Cerebral

Uma
ideia
para te
inspirar!
Já ouviu falar no aplica
tivo e pulseira Wayban
d? Eles guiam os
usuários para o seu de
stino usando apenas vib
rações. É uma
experiência de caminh
ar sem usar os olhos,
ouvidos ou as mãos.
Este é apenas um exem
plo de como a inovaçã
o tecnológica pode
mudar a vida de pessoa
s que vivem com algum
a deficiência! Adicione
SUAS ideias de tecnolog
ia mais inovadoras em
ide
as.worldcpday.org
para ter a chance de ga
nhar US$5.000,00
#MillionsOfReasons #W
orldCPDay
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Ideias para
engajar seu
público

Eventos pitch (apr
es

Compartilhe nova

entação rápida)

s ideias de tecnol

iais ou virtuais

resenc
Workshops p

e.

a comunidad
ar ideias com

Ger
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ogia acessível.

Eventos do dia da
votação

Vote nas ideias en
via

das para a campa

nha.
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Workshop Milhões de
Ideias
Na preparação para o Dia Mundial da Paralisia Cerebral, convide a
comunidade para se reunir e gerar ideias em um workshop. Isso pode
ser feito de modo virtual ou presencial.
Seu workshop deve ter atividades para ajudar as pessoas a terem as
maiores e mais brilhantes ideias que puderem. Temos sugestões para
iniciantes neste site aqui.
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O pitch
Um evento presencial onde os participantes da comunidade PC
podem apresentar suas ideias de nova tecnologia acessível.
Temos um painel de influenciadores PC que falam sobre sua ideia e
como a viram ganhar vida.
O público é convidado a votar ao final do evento!
Isso pode acontecer presencialmente ou como um evento virtual.
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Evento do dia da
votação
No Dia Mundial da Paralisia Cerebral, reúna a comunidade para votar
em suas ideias favoritas.
Você pode organizar locais de votação onde as pessoas podem votar
usando Ipads e convidar pessoas que enviaram uma ideia para fazer
um discurso.
Se você quiser ativar isso online, basta usar as artes gráficas de
mídia social fornecidos para criar um senso de urgência e incentivar
as pessoas a votarem pelo site.
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Dicas para ganhar
cobertura da mídia
Conseguir que os meios de comunicação tradicionais
cubram a campanha ajudará a ampliar seu alcance.

Comunicado
de mídia

Em primeiro lugar, recomendamos que você identifique
jornalistas que trabalham em sua área que já tenham
feito matérias sobre paralisia cerebral - isso pode
significar que eles estão mais inclinados a fazer isso
novamente.
Depois, use o modelo de comunicado de mídia fornecido
para informá-los sobre a campanha. Incentivamos você
a personalizar o comunicado de mídia para torná-lo mais
pertinente para o seu contexto local, a publicação de
destino e o público-alvo.
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Recursos
Temos um conjunto de recursos que podem ser usados no
planejamento de sua campanha do Dia Mundial da Paralisia Cerebral.
Visite o site worldcpday.org/resources para fazer o download dos itens
abaixo. Cada um deles será traduzido para outros 16 idiomas para
garantir que nossa mensagem possa ser espalhada por toda parte.

•

Logotipo Milhões de Motivos

•

2 x pôsteres

•

8 x blocos sociais para Instagram
ou Facebook

•

1 x cabeçalho do Facebook

•

Modelo de comunicado de mídia

•

Conteúdo educacional, incluindo:
1.

Infográfico O que é Paralisia Cerebral

2.

Apresentação de slides O que é Paralisia Cerebral

3.

Pôster de Diagnóstico e Tratamento

4.

Pôster Minhas Palavras Favoritas
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Entre em contato conosco
Se você precisar de alguma orientação ou de sugestões sobre como ativar sua campanha,
entre em contato com contact@worldcpday.org
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