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נבו:1)2015 ,
 .1עוני הוא הפרה של זכויות אדם ,המתבטאת במחסור במשאבים כספיים; בנגישות מוגבלת
לשירותים חיוניים ובהדרה חברתית הכוללת זלזול ,סטיגמה והכחשת ידע החיים שאנשים
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אנשים החיים בעוני ומצבם הוא האנשים עצמם .הידע הרלבנטי נרכש מתוך קירבה בין אנשי
מקצוע למי שיודעים מהו עוני כחוויית חיים.
 .3תפקיד אנשי מקצוע הוא לעמוד לצד לקוחותיהם במאבקם בעוני ,לייצג אותם ולסייע להם
בהתמודדות עם המצב אליו נקלעו ובהשמעת קולם בחברה.
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