קול קורא להגשת מועמדות לבניית אסטרטגית נתונים
בתחום הרווחה בשלטון המקומי
נובה מזמינה את אגפי ומחלקות הרווחה ברשויות המקומיות ,העונים על הקריטריונים המפורטים במסמך זה,
להגיש מועמדות לתהליך ליווי לבניית מסד נתונים מתעדכן של אוכלוסית הרווחה ברשות.

הרשויות המשתתפות ייהנו מ-

על נובה
נובה הינו ארגון ייעוץ העוסק בבניית אסטרטגיה
לשירותים חברתיים בתחומי החינוך ,הבריאות,
הרווחה והתעסוקה; בדגש על שיפור היכולת
של ארגונים חברתיים ,משרדי ממשלה ורשויות
מקומיות להשתמש בנתונים בתהליכי תכנון,
ניהול שוטף והערכה.
לנובה ניסיון של  15שנה בייעוץ אסטרטגי
וניהולי ומאחוריה מעל  250פרויקטי ייעוץ .צוותי
הייעוץ שלנו מורכבים מאנשי מקצוע מעולמות
האסטרטגיה ,המדידה ,הדאטה ומערכות המידע
הארגוניות.
בעבודתה עם השלטון המקומי ,משלבת נובה
עבודה עם מידע מינהלי ממשרדי ממשלה,
גופים ציבוריים ומידע ברשות המקומית על מנת
לספק מענה מקיף ומדויק לסוגיות ברשות.
למידע נוסףhttp://www.novaproject.org :

תנאי סף להגשת מועמדות
רשות במדרג סוציו-אקונומי 1-4
פניות ומחויבות לעבודה שוטפת ,במשך כ6-
חודשים ,של שני בעלי.ות תפקידים ,אחד
באגף הרווחה ואחד במטה הרשות  /לשכת
המנכ”ל ,עם אוריינטציה לעבודה עם נתונים
בעלי.ות התפקידים יובילו את עבודת הרשות
במהלך הליווי ויתכללו את העבודה עם נתונים
בתחום לאחר סיום העבודה המשותפת
התחייבות להעביר לידי נובה את מאגרי
המידע הרלוונטיים לטובת יצירת מאגר
הנתונים ובניית כלי תומך קבלת החלטות
עבור הרשות
דמי השתתפות סמליים על-סך  15אש”ח

הגדרה ואפיון של הסוגיות המעסיקות את הרשות
בנוגע לאחת מאוכלוסיות היעד שלה בתחום הרווחה
שילוב בין מאגרי מידע רשותיים ,ממשלתיים ואיסוף
נתונים מהשטח ,לטובת מענה על הסוגיות שהוגדרו
פיתוח “דש-בורד”  -כלי ויזואלי תומך קבלת החלטות
מבוססת נתונים בתחום הרווחה
פיתוח יכולות ברשות לעבודה עם נתונים וביסוס
שגרות עבודה תומכות
הכשרת מוביל.ת נתונים מטעם הרשות לניהול
הנתונים בתחום הרווחה

הגשת המועמדות
הגשת מועמדות עד לתאריך  20.04.2021בשעה 17:00

בחירת הרשויות המקומיות
יידונו בקשות של רשויות העומדות בתנאי הסף.
יתקיימו שיחות ראשוניות עם מנהלי האגפים
הרלוונטיים לצורך בדיקת ההתאמה של הקייסים
לתהליך הליווי.
בתאריכים  05-06.05.2021יתקיימו ראיונות למנכ”לי
הרשויות ולמי שעתידים לשמש בתפקיד מובילי
הנתונים ברשות.

יציאה לדרך
צפי תחילת הליווי :מאי-יוני .2021

מימון תהליך הליווי
התהליך ממומן על ידי קרנות פילנתרופיות ובמסגרתו
ישתתפו הרשויות בדמי השתתפות סמליים בלבד.
חברות כלכליות רשאיות לגשת לקול הקורא בשם
הרשות.

להגשת מועמדות לחצו כאן
מועד אחרון להגשת מועמדות 20.04.2021 :יום שלישי בשעה 17:00

