INOVASI SOSIAL: BELAJAR
DARI KEARIFAN LOKAL
UNTUK MENGATASI
PERMASALAHAN
KESEHATAN GLOBAL

SIHI Indonesia sedang mencari
inovator sosial
yang sedang berupaya mengatasi
tantangan kesehatan di Indonesia
untuk bergabung dengan komunitas
inovator sosial di level global
dengan tujuan berbagi ide dan strategi
dalam menangani permasalahan
kesehatan di Indonesia dan global.

apa itu sihi?
Social Innovation in Health Innitiative
merupakan jejaring yang menghubungkan
komunitas, institusi, bahkan tim peneliti
yang bergerak secara kolektif
memecahkan permasalahan kesehatan
di berbagai penjuru dunia.
Telah ada 288 inovasi 17 negara
yang telah teridentifikasi oleh SIHI.
Sekarang saatnya Indonesia bergabung.

Pusat Kedokteran Tropis Universitas
Gadjah Mada sedang menginisiasi
SIHI Indonesia Hub dan mengajak
Anda, para inovator sosial,
untuk bergabung dengan kami.
Kami mencari para penggerak komunitas
- yang secara kolektif berusaha
memecahkan masalah kesehatan di
lingkungannya - untuk ikut berpartisipasi
di social innovation crowdsourcing
dan capacity-building workshop.
Melalui kegiatan ini, dapatkan hands-on
experiences untuk mempublikasikan
inovasi Anda ke kancah global.

apa manfaat
berpartisipasi di
crowdsourcing SIHI?
•Bertemu dan berbagi ide dengan para inovator
sosial berbagai negara di penjuru dunia.
•Memperkenalkan inovasi sosial Anda di kancah
nasional dan global.
•Mendapatkan hands-on experiences dan
one-on-one mentoring dengan para pakar untuk:
- telusuri aspek dan strategi penting dari inovasi sosial Anda.
- pelajari dan mempraktikkan cara dokumentasi strategi dan
dan dampak dari inovasi sosial Anda.
- memperkenalkan inovasi sosial Anda melalui tulisan.

•Dapatkan seed-funding untuk mengembangkan
inovasi sosial Anda.

jadi,
apakah kamu
inovator sosial
yang kami cari?
SIHI mencari komunitas lokal, LSM, start up,
Puskesmas, tim penelitian, dan lainnya yang
sedang menjalankan program/pendekatan
inovatif berbasis komunitas untuk mengatasi
salah satu dari permasalahan kesehatan berikut ini:
Tanggap darurat kesehatan
(health emergency response)
Pengendalian penyakit
(disease control)
Promosi kesehatan dan pelayanan
kesehatan pratama
(health promotion and primary care)

Kriteria lainnya:
•Program/inovasi Anda sudah berjalan min. 6 bulan.
•Melibatkan masyarakat sebagai bagian dari
gerakan program/inovasi.
•Program/inovasi berbasis riset dapat mengikuti
kegiatan crowdfunding ini.
•Bersedia mengikuti dua pelatihan serta
pendampingan penulisan inovasi sosial selama
dua minggu di bulan September untuk kandidat terpilih.

jadi, tunggu apa lagi?
•Daftarkan inovasi sosial Anda dengan mengisi
formulir yang dapat diunduh di
https://centertropmed-ugm.org/SIHI-Indonesia/
dan kirimkan ke
indonesia@socialinnovationinhealth.org
paling lambat 24 September 2021 pukul 23.59.
•Inovator sosial terpilih akan kami hubungi maksimal
tanggal 8 Oktober 2021.

waktu pengumpulan diperpanjang
hingga 24 September 2021
24 September 2021

8 Oktober 2021

Pendaftaran ditutup

Pengumuman finalis untuk
mengikuti workshop

16 - 27 Oktober 2021

12 November 2021

Lokakarya dan mentoring

Pengumuman inovasi
sosial yang terpilih

ADA PERTANYAAN? HUBUNGI:
indonesia@socialinnovationinhealth.org

