Social Innovation Camp Bangkok #2015 |
Disaster Risk Reduction รอด ปลอดภัย(พิบตั ิ )
ปญั หาภัยพิบตั เิ ป็ นความท้าทายที่เกิดขึน้ ทัวโลก
่
ประเทศไทยมีแนวโน้ มที่ภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติจะทวี
ความรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะภัยแล้งและน้ าท่วม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความเสีย่ งภัยพิบตั อิ ่นื ๆ
อาทิ ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น การจัดการภัยพิบตั ทิ ผ่ี ่านมามักเป็นการตัง้ รับและบรรเทา
เหตุ ก ารณ์ คือ ให้ก ารช่ ว ยเหลือ ต่ า ง ๆ เมื่อ เกิดภัยขึ้นแล้ว แต่ ก ารจะจัด การกับภัยพิบตั ิได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จะต้องมีการเตรียมพร้อม ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความเสีย่ ง การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อ
ลดความเสีย่ ง และช่วยลดความเสียหายทีเ่ กิดจากภัยพิบตั ิ
การสร้างนวัตกรรมที่มาสนับสนุ นการเสริมศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ เป็ นแนวทางหนึ่งใน
การแก้ปญั หา จะเห็นได้ว่าการใช้นวัตกรรมทีด่ ี อาทิ เกมส์และสื่อการสอนเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ ระบบเตือน
ภัยที่รวดเร็วขึน้ การใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาคารที่ออกแบบให้สามารถรับมือแผ่นดินไหว การ
ปรับการเพาะปลูกและการผลิตให้เข้ากับสภาพแล้งหรือน้าท่วม ล้วนแต่เป็นการคิดค้นวิธกี ารใหม่ ๆ เพื่อ
ทาให้เกิดความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับภัยพิบตั แิ ละความเสีย่ ง (knowledge & information) ช่วย
ให้เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั ไิ ด้ดขี น้ึ (preparedness) มีการปรับตัวอยูก่ บั ภัยพิบตั ไิ ด้ (adaptation) หรือ
ช่วยให้สามารถฟื้นตัวหลังเกิดภัยพิบตั ไิ ด้รวดเร็วและดียงิ่ ขึน้ (resilience)
ส านัก งานโครงการพัฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)
สถาบันเชนจ์ฟิวชัน่ ภายใต้มูลนิธบิ ูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีจาก
หน่ วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมกว่า 14 แห่ง จึงได้ร่วมกันทาโครงการประกวดนวัตกรรม
ภายใต้ช่อื “รอด ปลอดภัย(พิ บตั ิ )” ขึน้ เพื่อค้นหาต้นแบบนวัตกรรมทีส่ นับสนุ นการเสริมศักยภาพเพื่อ
ลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ดิ งั ทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น

Social Innovation Camp คือการนาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนวัตกรรม อาทิ เทคโนโลยี วิศวกรรม สถาปตั ยกรรม การศึกษา มาพบกับผู้
ทีเ่ ข้าใจปญั หาสังคม เพือ่ ร่วมกันสร้างต้นแบบนวัตกรรมในการแก้ปญั หาสังคม ทีส่ ามารถต่อยอดขยายผลได้อย่างยั ่งยืน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมทีช่ ่วยเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ
ในการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
2) เพื่อนาต้นแบบนวัตกรรมไปทดลองใช้เพื่อลดความเสีย่ งภัยพิบตั แิ ละขยายผลไปยังพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ
3) เพื่อส่งเสริมให้ภาคีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนเกิดความร่วมมือและมีบทบาทเชิงรุก
ในการสนับสนุนการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ

นวัตกรรมแบบใดที่เราค้นหา
1. เป็นนวัตกรรมในเชิงแนวคิด สิง่ ประดิษฐ์ วิธกี าร หรือ กระบวนการดาเนินงานใหม่ ๆ ทีช่ ่วยลด
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
2. เป็นนวัตกรรมทีช่ ่วยในการเสริมสร้างความรูเ้ กี่ยวกับภัยพิบตั แิ ละความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
(knowledge & information) เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ไิ ด้ดขี น้ึ (preparedness) มีการ
ปรับตัวอยูก่ บั ภัยพิบตั ไิ ด้ (adaptation) และ/หรือช่วยให้สามารถฟื้นตัวหลังเกิดภัยพิบตั ไิ ด้เร็วขึน้
และดียงิ่ ขึน้ (resilience)
3. เป็นนวัตกรรมทีไ่ ม่จาเป็นต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก
4. เป็นนวัตกรรมทีส่ ามารถสร้างต้นแบบและทดลองใช้ได้จริงภายใน 3 เดือน และมีความน่าจะเป็ น
ทีจ่ ะนาไปต่อยอดได้
5. เป็นนวัตกรรมทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ มาใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนจากทีอ่ ่นื และต้องไม่เคยได้รบั รางวัลจาก
การประกวดใด ๆ มาก่อน

กลุ่มเป้ าหมาย
- ทีมจากสถาบันอุดมศึกษาทีม่ กี ารทาโครงงานเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงภัยพิบตั ิ
- ทีมจากภาคประชาสังคมทีท่ างานเกีย่ วข้องในประเด็นภัยพิบตั ิหรือผูท้ ส่ี นใจทัวไป
่

คุณสมบัติของทีมผูส้ มัคร
- อายุ 18 ปีขน้ึ ไป ไม่จากัดเพศ วัย การศึกษา
- ทีมละ 2 - 4 คน โดยทุกคนมีหน้าทีใ่ นทีมทีช่ ดั เจน เช่น นักพัฒนาโปรแกรม นักออกแบบ
นักการตลาด ผูเ้ ชีย่ วชาญงานด้านภัยพิบตั ิ
- มีความคิดสร้างสรรค์และสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อช่วยลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
- สามารถเข้าร่วม pitching idea ในระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 และเข้าร่วม Social
Innovation Camp ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558
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เกณฑ์การคัดเลือก
- มีความชัดเจนในปญั หาด้านภัยพิบตั แิ ละการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ทิ ต่ี อ้ งการแก้ไข (ประเด็น
ด้านความรู้ การปรับตัว การเตรียมพร้อม หรือ การฟื้นฟูให้ดขี น้ึ กว่าเดิม)
- แนวคิดนวัตกรรมทีน่ าเสนอมีความเชื่อมโยงและสามารถแก้ปญั หาข้างต้นได้จริง
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีความเป็นไปได้ทจ่ี ะพัฒนานวัตกรรมและทดลองใช้นวัตกรรมในพืน้ ทีน่ าร่องได้ภายใน 3 เดือน
- เป็นนวัตกรรมทีส่ ามารถขยายผลได้
- ความพร้อมและความเชีย่ วชาญของสมาชิกในทีมในการสร้างนวัตกรรม
- มีแรงบันดาลใจและความตัง้ ใจทีจ่ ะทาโครงการนี้ให้สาเร็จ

กาหนดการสาคัญ
Step1: Call for Ideas เปิ ดรับสมัครแนวคิ ดนวัตกรรม (วันนี้ – 18 ตุลาคม 2558)
- เปิดรับใบสมัครแนวคิดนวัตกรรมเพื่อลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ ผ่านทางเว็บไซต์
sicampbkk.com
- ผูท้ ต่ี อ้ งการส่งใบสมัครสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมคลินิคทีป่ รึกษา เพื่อแนะนาการเขียนใบสมัคร
และเพื่อถาม-ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจประเด็นปญั หาภัยพิบตั ไิ ด้ดขี น้ึ
Step 2: Idea Screening คัดเลือกแนวคิ ดนวัตกรรม (ตุลาคม 2558)
- รอบแรก: 20 ทีม ทีผ่ ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ Pitching Idea จะได้รบั การติดต่อผ่าน
อีเมล/Facebook ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
- รอบสอง: ทีมทีผ่ ่านเข้ารอบจะต้อง Pitching Idea ต่อหน้าคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 30-31
ตุลาคม 2558 เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม ทีม่ สี ทิ ธิ ์เข้าร่วม Social Innovation Camp ต่อไป
ประกาศผลทีมทีผ่ ่านเข้ารอบในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
Step 3: Social Innovation Camp ค่ายนวัตกรรม (13-15 พฤศจิ กายน 2558)
- 10 ทีมทีเ่ ข้ารอบ เข้าร่วม workshop ในการสร้างต้นแบบและทดสอบอย่างรวดเร็ว ผ่าน
คาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญและเจ้าของปญั หา เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการ ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558 รวม 48 ชัวโมง
่
- คัดเลือกทีมผูผ้ ่านเข้ารอบสุดท้าย จานวน 5 ทีม ซึง่ จะได้รบั เงินสนับสนุนในการดาเนินโครงการ
นาร่อง ขัน้ ต่า ทีมละ 50,000 บาท
Step 4: Pilot Prototypes นาร่องต้นแบบนวัตกรรม (ธันวาคม 2558 – เมษายน 2559)
- ทีมทีผ่ ่านเข้ารอบสุดท้ายดาเนินโครงการนาร่องเพื่อนาต้นแบบนวัตกรรมไปทดลองใช้จริงใน
พืน้ ทีเ่ สีย่ ง
- มีทมี ทีป่ รึกษาตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการนาร่อง
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Step 5: Award Ceremony พิ ธีมอบรางวัล (พฤษภาคม 2559)
- มอบรางวัลนวัตกรรมเพื่อลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ยิ อดเยีย่ มในเดือนพฤษภาคม 2559

รางวัลและสิ ทธิ ประโยชน์ อื่น ๆ
- กิจกรรมคลีนิคทีป่ รึกษา
- ทุนในการพัตนานวัตกรรมและดาเนินโครงการนาร่องขัน้ ต่า ทีมละ 50,000 บาท (สาหรับ 5 ทีม
ทีผ่ ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายจาก Social Innovation Camp)
- รางวัลนวัตกรรมเพื่อลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ยิ อดเยีย่ มจาก UNDP
- ประสบการณ์การทางานร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญหลากหลายสาขา
- อาจมีโอกาสได้รบั ทุนสนับสนุนเพิม่ เติมเพื่อต่อยอดผลงาน

ขัน้ ตอนการรับสมัคร
- ผูท้ ส่ี นใจสามารถส่งใบสมัครออนไลน์ได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.sicampbkk.com ภายในวันที่ 18
ตุลาคม 2558

ติ ดต่อสอบถาม
- สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี อีเมล: sicampbkk@changefusion.org หรือ โทร 02-938-2636
(ติดต่อคุณพัฒนเจต)
- Follow us: #SICAMPDRR #DRRInnovationThailand
-

Bangkok Social Innovation Camp

*ผู้จดั งานขอสงวนสิ ทธิ ใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม
-4-

