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עו"סים שינוי היא עמותה של סטודנטיות וסטודנטים לעבודה סוציאלית הפועלת לשיפור מדיניות הרווחה בישראל  

כאשר הוכרז על פתיחת הסכמי השכר  2009שינוי הוקמה בשנת  וקידום מקצוע העבודה הסוציאלית. עמותת עו״סים

בחר הארגון לקחת תפקיד מוביל ומשפיע בשביתת העובדים הסוציאליים  2011של העובדים הסוציאליים. בשנת 

  התמסד הארגון כעמותה רשומה.  2013ובשנת 

  
  החזון שלנו:

הזדמנויות, סולידריות, דמוקרטיה וערבות הדדית  במדיניות רווחה המבוססת על צדק חברתי, שוויון אנו מאמינות 

  ורואות את מקצוע העבודה הסוציאלית כמוביל, מעצב ומגן על מדיניות חברתית ההולמת עקרונות אלו.

כיום מערכות הרווחה ככלל ומקצוע העבודה הסוציאלית בפרט, מתנהלות תחת מחסור חמור במשאבים אשר לא 

הפונים לשירותים השונים והעובדות הסוציאליות עצמן. עמותת עו"סים שינוי מאפשר צמיחה, התפתחות והטבה עם 

רואה בעובדים והעובדות הסוציאליות סוכנות שינוי חברתי, ולכן אחד הערכים המובילים אותה הוא ייצור עמדה 

ית אשר ביקורתית ואקטיבית כלפי הנעשה בזירה המקצועית ובאופן ההכשרה אליה, ביחוד בתור עמותה סטודנטיאל

  מורכבת מדור העתיד במקצוע.

  
   מה הם היתרונות שלנו?

  עו"סים שינוי קמה כעמותה היחידה שמאגדת תחתיה סטודנטים מאותה פרופסיה.. 1

הפריסה הארצית שלנו מאפשרת לנו להגיע לסטודנטים בכל הארץ, להשפיע ולהוביל לעשייה רחבה ומשמעותית . 2

  יותר.

לאף ארגון מקצועי ויכולים לבחור את המטרות שלנו בצורה חופשית. יש לנו  כסטודנטים, איננו מחויבים. 3

האפשרות לקדם נושאים הרלוונטיים לסטודנטים שאף אחד אחר לא יקדם, כמו החזרי נסיעות עבור הכשרה מעשית, 

  או לעסוק בנושאים המהווים מוקדי מתיחות כאשר נכנסים למעגל העבודה.

  
  מה היא דרך הפעולה?

מופעלת באמצעות מערך של סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית מכל הארץ הפועלות בהתנדבות העמותה 

מלאה, בתוך מוסדות הלימוד האקדמיים ומחוצה להם. את העמותה מוביל מטה ארצי, שמכווין ומלווה את 

כמו כן, קיימים שיתופי פעולה עם ארגונים חברתיים  הגרעינים (קבוצות העבודה שלנו במוסדות הלימוד) בעשייתם.

החולקים עמנו את אותה אמונה בדבר שינוי המדיניות החברתית הקיימת, דוגמת המשמר החברתי, התאחדות 

  הסטודנטים, הקואליציה להעסקה ישירה ואיגוד העו"ס. 

ושירותי הרווחה  מעמד המקצוע אנו מוציאים לפועל פרויקטים המשפרים את לימודי ותכני העבודה הסוציאלית, 

בישראל. ממשקי הפעילות והעשייה נוגעים לסטודנטים לעבודה סוציאלית, עובדים סוציאליים ולקוחות שירותי 

הרווחה. בנוסף, אנו מקדמים הצעות חוק בתחומי הרווחה והחברה, מגיבים ומתריעים על מדיניות לא צודקת. בכך, 

העובדים הסוציאליים ואיכות השירות ללקוחות שירותי הרווחה. במישור  אנו פועלים לשיפור תנאי ההעסקה של

ס ”הסטודנטיאלי אנו שואפים למימוש זכויות הסטודנטים במערך ההכשרות המעשיות, וקידום מעמד וראיית העו

  כסוכן לשינוי חברתי. 

  
  מטרות הארגון השנה:

ברמה המעשית והן ברמה העיונית, תוך  . שמירה על זכויות הסטודנטים וקידום בסיס לימודי מחייב הן1

  היותנו קול וגוף מייצג לכלל קהילת הסטודנטים והסטודנטיות לעבודה סוציאלית בישראל.

. שיפור תנאי המקצוע בדגש על תקינה, שכר ומאבק באלימות, באמצעות מאבק ארצי בשיתוף איגוד העו"ס, 2

  מקצועית, האקדמית והפוליטית.קידום יוזמות סטודנטיאליות והשפעה ביקורתית בזירה ה

 . התמקצעות העמותה, הרחבת משאבים, וכן חיזוק קשרים ויצירת שיתוף פעולה עם גורמים שונים.3


