קול קורא בנושא שיתוף ציבור
לרשויות מקומיות הכלולות ב  3600התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון

 .1רקע
התכנית הלאומית  360°בשותפות עם השרות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה וג'וינט
אשלים ,מזמינים ישובים ואגדים בהם פועלת התכנית הלאומית להיות חלוצים בבניית
ופיתוח תורת שיתוף ציבור בין-משרדית ,בינתחומית ובין מגזרית מקיפה.
בשנים האחרונות מסתמנת מגמה על פיה התושבים מקבלי השירותים ,אינם עוד גורם פסיבי
שאחרים מחליטים על גורלם בשם הידע והמומחיות .התוכנית הלאומית  360°מכירה
בחשיבות שיתופם של ילדים ,בני נוער ,הורים ואנשי קהילה בתהליכי התכנון וקבלת
ההחלטות ביחס למענים שמופעלים במסגרת התוכנית למען ילדים ובני נוער בסיכון.
בשלבים הראשונים של יישום התוכנית ברמה הלאומית נדרשו הצוותים בישובים ובאגדים
לבניית תשתיות ומענים .לאחר בניית התשתיות היישוביות והטמעת מנגנוני התכנית ,החליטה
הוועדה הארצית הבין-משרדית של  360°כי הגיעה העת להתמודד עם האתגר של פיתוח מודל
ייחודי של שיתוף ציבור עבור התכנית הלאומית ואף סימנה קווים מנחים לתהליך,
המותאמים לתכנית הלאומית הן מבחינת מטרותיה והן מבחינת מודל העבודה הייחודי שלה,
ומבוססים על ניסיונות של תכניות קהילתיות כדוגמת תכנית "קדימה" של משרד הרווחה
ותכנית "מוטב יחדיו" של ג'וינט אשלים.

 .2הפעלת הפרויקט ברשויות המקומיות
הפרויקט שיופעל ברשויות המקומיות יכלול את הפעולות והצעדים המפורטים להלן ,על פי
תכנית עבודה מותאמת למודל העבודה שפותח בתכנית הלאומית ואושר על ידי הוועדה
הארצית ,בהובלת מנהל ארצי ורכזים אזוריים ובשיתוף המנהל היישובי מטעם התוכנית
הלאומית.
 .1תוקם קבוצת פעילים (לרבות נציגי משתתפים בתוכניות) אשר תקבל הכשרה וליווי
מתמשכים.
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 .2שיתוף הציבור ייעשה במנגנוני העבודה השונים של  360ברשות המקומית ,בהם ישולבו
כשלושה נציגים ו/או לקוחות (הורים ובני נוער) .ייעשה מאמץ מיוחד לשילוב נציגות מקרב
בני הנוער.
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 .3הנציגים ישולבו בדיונים על הפעלת המענה בכל השלבים :תכנון ,ביצוע והערכת התוכנית.
בדיונים העוסקים בהסתכלות פרטנית על מצב הילדים וההורים ,לא ישותפו נציגי ציבור.
 .4יינת ן דגש על גיוון תרבותי באופן שייצג את כלל האוכלוסייה ברשות.
 .5אנשי המקצוע וחברי הוועדות ברשות המקומית יוכשרו ויודרכו במטרה להכיר בצורך
ובחשיבות בשיתוף תושבים ולקיום שותפות אפקטיבית באמצעות כלים מקצועיים.
תקציב וכוח-אדם
 .6היקף התקציב לרשות שתבחר הינו  ₪ 100,000לשלוש שנים במימון התכנית הלאומית
עבור פעולות ויוזמות מקומיות ליישום החלטות המבוססות על חשיבה משותפת עם
תושבים ו/או לפעולות התומכות את שיתוף הציבור כגון הדרכות והכשרות.
ת קציב זה הינו תקציב תוספתי לתקציב המועבר לרשות עבור הפעילות הסדירה במסגרת
תכנית .3600
 .7הרשות תקצה ותממן עובד מקצועי במשרה חלקית למשך שלוש השנים בהם יופעל
הפיילוט .העובד יוכשר וילווה מקצועית על ידי צוות התוכנית והפרויקט ויהיה אחראי על:
 גיוס ,הכשרה וליווי הפעילים. מתן אוריינטציה וכלים לאנשי המקצוע. -תמיכה וליווי ביוזמות פעילים.

 .3תהליכי העבודה במטה התוכנית הלאומית
כנזכר לעיל ,התכנית הלאומית פועלת ליישום המודל לשיתוף ציבור יחד עם השירות לעבודה
קהילתית במשרד הרווחה וג'וינט אשלים.
 .1יבחרו עשר רשויות (יישובים ואגדים) בפריסה ארצית ,העומדות בקריטריונים המצוינים
להלן .ועדת הבחירה תיתן דגש לנציגות מגוונת של רשויות.
 .2הפרויקט ותהליך יישומו ילווה על ידי ועדת היגוי בראשות מפקחת ארצית של השירות
לעבודה קהילתית במשרד הרווחה ,שחברים בו נציגים מהמשרדים השותפים בתכנית,
נציגי ג'וינט אשלים ונציגי מטה התכנית.
 .3בנוסף ,יוקם שולחן עגול בין יישובי שיכלול נציגי הרשויות המשתתפות בפיילוט ,לרבות
נציגי ציבור ,נציגות מחוזית של התוכנית הלאומית ,משרד הרווחה וג'וינט אשלים ,ובו
יבחנו עקרונות הפעולה ודרכי היישום ויילמדו מקרים להצלחות מהשטח ולהתמודדות עם
קשיים ואתגרים.
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 .4קריטריונים לבחירת רשויות מקומיות
רשויות הפועלות לשיפור מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון במסגרת התכנית הלאומית,
רשאיות להגיש מועמדותן להשתתפות בפיתוח תורת שיתוף ציבור .הרשויות נדרשות:
 .1להציג את המערך הקהילתי הקיים לתמיכה בפרויקט.
 .2להקצות כוח אדם בהיקף של רבע משרה לליווי המודל .על העובד להיות בעל ידע וניסיון
בתחום וישנה עדיפות לעובד קהילתי.
 .3להציג ניסיון בשיתוף ציבור ו/או בתוכניות קהילתיות ברשות ו/או להציג הגדרת מדיניות
עירונית השואפת לכך .תנאי זה אינו הכרחי אך יהווה יתרון בתהליך הבחירה.

 .5הבהרות והמלצות להגשת בקשה להשתתפות בפרויקט
להלן מספר הבהרות והמלצות באשר לתוכנית המוצעת ולמסמכים הנלווים להגשת הבקשה:
 .1חובה לצרף לבקשה את האישורים הבאים:
א .אישור ראש רשות חתום.
ב .אישור ממונה יישובי/אגדי – ככל שראש הרשות אינו נושא בתפקיד ומינה אליו מי
מטעמו.
 להלן הצעה למסמך האישורים הנדרשים. בקשה שתמסר ללא החתימות המפורטות תדחה על הסף. .2חזון ומדיניות:
מומלץ לצרף מסמכים מקומיים (עד  5פריטים) המביאים לידי ביטוי את חזון ומדיניות ראש
הרשות ביחס לשיתוף תושבים ומעורבותם בנעשה בעיר (למשל :חוברת ארנונה לתושבים,
תוכנית עבודה ,פרוטוקולים מישיבות מועצה פרסומים וכדומה).
 .3ועדת היגוי יישובית:
יש לצרף לבקשה פרוטוקול דיון בוועדת ההיגוי היישובית ,בנושא השתתפות הרשות בפרויקט
שיתוף ציבור.
 בקשה שתמסר ללא תיעוד ישיבת ועדת ההיגוי היישובית תדחה על הסף. .4כוח אדם מטעם הרשות המקומית לתכנית שיתוף ציבור:
א .חובה לצרף קורות חיים של כח האדם המיועד להובלת התכנית.
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ב .מומלץ לתאר אם יש מקורות הדרכה והכשרה מקומיים לעובד/ת הייעודיים
ולמשתתפים.
ג .מומלץ לתאר אם יש ברשות כוח אדם רלוונטי נוסף שעוסק בתחומי חברה וקהילה
כגון :עובדים סוציאליים קהילתיים ,מנהלי מתנ"ס ,עיר מתנדבת נוער (עמ"ן) ,מנהל
עיר ללא אלימות ,מנהלי מרכזי נוער וכיוצא בזאת.
 בקשה שתמסר ללא קורות חיים של כח האדם הרלוונטי תדחה על הסף. .5הצגת דוגמאות ומודלים לעבודה בשיתוף ציבור ברשות המקומית:
מומלץ לתאר דוגמאות ומודלים ולצרף מסמכים (עד  5פריטים) המעידים על עשייה יישובית
בשיתוף ציבור ו/או מעורבות תושבים בדרכים שונות:
 פעולות ייחודיות מקומיות (למשל עזרה הדדית מקומית)
 מבנים ארגוניים והתארגנויות תושבים (כגון מנהלות שכונתיות ,סיירת הורים)
 תוכניות מערכתיות (כגון קדימה ,מוטב יחדיו ,קהילה נגישה ,מרכזים למשפחה,
עיר ללא אלימות)
 פעולות מתוכננות לעתיד בתחום

 .6הגשת הבקשה:
הבקשה תוגש לתכנית הלאומית לא יאוחר מיום .29.10.15
ניתן להגיש את הבקשה באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת  kidatrisk@molsa.gov.ilאו
באמצעות המנהלים היישוביים.

ועדת ההיגוי לפרויקט שיתוף ציבור
 3600התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון.

העתקים:
חברי הוועדה הארצית 3600 ,התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון.
ממונות מחוזיות 3600 ,התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון.
מפקחים מחוזיים לעבודה קהילתית ,משרד הרווחה.
ראשי הרשויות המקומיות הכלולות ב 3600-התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון.
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שם הרשות המקומית ____________________________
תאריך ______________
סמל הרשות המקומית __________________

לכבוד
חברי ועדת ההיגוי לשיתוף הציבור
 3600התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון

הנדון :בקשה להצטרפות לתכנית שיתוף הציבור בתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
הרינו מבקשים להצטרף לתכנית שיתוף הציבור בתכנית הלאומית.
אנו מתחייבים להקצות כוח אדם מקצועי בהיקף של רבע משרה לפחות לטובת קידום התוכנית.
אנו מתחייבים לפעול על מנת לקדם תהליכים של שיתוף הציבור ולהקצות משאבים לשם כך.

_________________
שם ראש הרשות

________________
שם ממונה יישובי

_________________
חתימה

_________________
חותמת

________________

_________________

חתימה

חותמת
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