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Alenka Zorč, uni. dipl. soc. delavka, sem diplomirala leta 2006 na Fakulteti za socialno delo z 

diplomsko nalogo z naslovom »Kaj mlade motivira, da se odrečejo pitju alkohola?«. 

Odločitev za to, da postanem socialna delavka, ni bila težka, saj sem bila od nekdaj pozorna 

ter občutljiva za stiske ljudi okoli sebe. Ker sem v srednji šoli pričela delati kot prostovoljka, 

se mi je zdelo, da bom kot socialna delavka še lažje pomagala ljudem, ki so se iz različnih 

razlogov znašli v težavah.  

V času študija sem sodelovala s Šentom, Slovenskim združenjem za duševno zdravje – v 

Dnevnem centru Šentgor sem dve leti pripravljala in vodila interaktivne delavnice za njihove 

uporabnike. Namen delavnic je bil preko zabavnih iger razvijati socialne veščine in krepiti 

občutek lastne vrednosti.  

Po študiju sem se zaposlila na Inštitutu Antona Trstenjaka kot operativna pomočnica 

socialnih programov. Kot usposobljena družabnica starega človeka ter voditeljica 

medgeneracijske skupine sem na Inštitutu skrbela za usposabljanja prostovoljcev v 

medgeneracijskih programih ter za razvoj programov za starejše osebe. Eden od posebej 

zanimivih programov je bil program »Sem močna, sem varna« - s katerim smo starejše učili 

preprostih veščin samoobrambe. Sočasno sem delala na programu preprečevanja pitja med 

mladimi v osnovni šoli.  

V letu 2008 sem se zaposlila v na novo zgrajenem domu za starejše v Srednji vasi v Bohinju: 

Zavodu sv. Martina. Vzpostaviti strokovno socialno delo v majhnem in prijetnem Domu, s 70 

posteljami, mi je pomenilo prijeten izziv. V prvi polovici leta, ko so se v Dom vselili vsi 

stanovalci, smo prevzeli še vodenje pomoči na domu. Danes sem strokovna vodja in socialna 

delavka v Zavodu sv. Martina ter vodja pomoči na domu za območje Občine Bohinj. V Domu 

se vseskozi trudimo, da s svojim delom sledimo potrebam naših stanovalcev, v ponos pa nam 

je tudi lepo sodelovanje z lokalno skupnostjo.  

 

 

 

 

 


