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Kdo je organizator socialne mreže?

Karierne možnosti.

Opis poklica.

Značilne osebnostne lastnosti za poklic.

Prednosti / koristi poklica.

Izzivi poklica.



KDO JE ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE?

• Poklicni barometer - poklic v primanjkljaju.

• Deloglasnik - Rezultati iskanja.

• Iskanje dela - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

(gov.si).

• Trajna potreba.

• Vez med posameznikom v stiski in strokovnimi ustanovami na

socialnem področju.

• Dvig kakovosti življenja in vključevanje posameznikov ali

skupin v socialno mrežo.

https://www.deloglasnik.si/Iskanje-zaposlitve/?searchWord=Socialni+delavec&keyword=&job_title=Socialni+delavec&job_title_id=417&area=&category=
https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/iskanje-zaposlitve/iskanje-dela/#/?iskalniTekst=Socialna%20oskrbovalec&iskalnaLokacija=&drzava=SI&pokPod=&regija=


OPIS POKLICA

• Dela z ljudmi, ki se soočajo z različnimi problemi in stiskami.

• Obvešča jih o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva.

• Pozna podporne mreže v lokalnem okolju, sodeluje z

ustanovami, ki delujejo na področju socialnega varstva.

• Organizira in koordinira programe socialne pomoči ter sodeluje

pri zagotavljanju oz. izvajanju določenih oblik pomoči

socialnega varstva.

• Organizira učno svetovalno pomoč za otroke in mladostnike.



OPIS POKLICA

• Otroke s težavami in stiskami v odraščanju usmerja v strokovno

pomoč, mladostnike pa v aktivnosti poklicne orientacije in

zaposlovanja.

• Organizira, koordinira in sodeluje pri zagotavljanju pomoči

starejšim za kakovostno življenje v domačem okolju in

inštitucionalnem varstvu.

• Posameznikom pomaga pri odpravljanju različnih oblik nasilja in

zasvojenosti.

• Pomaga zagotoviti strokovno pomoč …

• Organizator socialne mreže | Mojaizbira.

https://www.mojaizbira.si/poklici/organizator-socialne-mreze


ZNAČILNE OSEBNOSTNE LASTNOSTI ZA POKLIC

• Razvit čut za delo z ljudmi.

• Zmožnost vživljanja v položaj in čustva ljudi. 

• Razumevajoč in odprt do drugačnosti.

• Je komunikativen.

• Odlikuje ga:

o empatičnost,

o zanesljivost,

o vztrajnost,

o prilagodljivost.



PREDNOSTI / KORISTI POKLICA

• Potrebe na trgu delovne sile naraščajo.

• Možnost zaposlitve na različnih delovnih področjih:

o centri za socialno delo, 

o nevladne organizacije, 

o domovi za starejše, 

o mladinski domovi, 

o varne hiše, 

o krizni centri, 

o materinski domovi …

• Razgibano delovno okolje.

• Delo v pisarni in na terenu.



IZZIVI POKLICA

• Izpostavljenost stresnim situacijam, čustvenim obremenitvam,

izgorelost.

• Potrebna je psihofizična kondicija.

• Timsko delo.

o Reševanje delovnih izzivov, ki vključuje:

o supervizijo (strokovna podpora zunanjih strokovnjakov),

o intervizijo (strokovna pomoč sodelavcev).



KARIERNE MOŽNOSTI

• Zaposlitev in usposabljanje ob delu.

• Lahko nadaljujete študij:

o visokošolsko izobraževanje - diplomiran socialni delavec, 

o univerzitetni študijski program, 

o magistrski študijski programi,

o doktorski študijski programi,

Vir: Organizator socialne mreže/organizatorka socialne mreže | 

Slovensko ogrodje kvalifikacij (nok.si)

različne smeri

https://www.nok.si/kvalifikacije/organizator-socialne-mreze-organizatorka-socialne-mreze


ZAKLJUČEK

Če  se ne bojite izzivov,  

potem je 

ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE 

pravilna izbira.


