
Prim. Anica Mikuš Kos (roj. 1935), zdravnica, specialistka  pediatrije in psihiatrije, 

predsednica Slovenske filantropije. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomirala 

leta 1959. Specializirala je pediatrijo (1966) in psihiatrijo (1970) in kasneje pridobila 

naziv primarija otroške psihiatrije (1989).  

Pomembnejše zaposlitve: predstojnica Oddelka za otroško psihiatrijo na Pediatrični 

kliniki v Ljubljani, višja  raziskovalka na Inštitutu za filozofijo in sociologijo UL, 

direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani.    

Področja dela: klinično delo; skupnostno delo; preprečevanje psihosocialnih motenj; 

promocija duševnega zdravja; sodelovanje s prostovoljci; psihosocialni programi za  

otroke, ki so jih prizadele vojne; izobraževalno delo; raziskovalno delo in publiciranje.  

Svoje poglede na duševno zdravje otrok v sodobnem času je strnila v knjigi Duševno 

zdravje otrok današnjega časa (2017), svoje življenje in delo je predstavila v knjigi 

Moje življenje, moje delovanje (2015). 

Ostale reference: podpredsednica Evropskega združenja za otroško psihiatrijo (1987–

1991), podpredsednica Jugoslovanskega združenja za otroško nevrologijo in otroško 

psihiatrijo (1987–1991) in predsednica Združenja za otroško in mladostniško 

psihiatrijo pri SZD (1984–1992). 

V letu 1992 je pričela izvajati psihosocialne programe za begunske otroke iz Bosne in 

Hercegovine. Po upokojitvi leta 1994 se je strokovno predala psihosocialni pomoči 

otrokom, ki so jih prizadela vojna dogajanja. Delala je na od vojne prizadetih 

področjih bivše Jugoslavije, na Severnem Kavkazu, Moldaviji,  Iraku, Iraškem 

Kurdistanu, Afganistanu, Pakistanu, Gazi in Maroku. Delala je za agencije Združenih 

narodov: WHO, UNICEF in UNHCR in  za druge humanitarne organizacije.  Vodila je 

Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za duševno zdravje otrok v 

Ljubljani (1994–2002) in Center za psihosocialno pomoč beguncem (1994–1999). Od 

leta 1992 je predsednica Slovenske Fondacije/Slovenske filantropije. V letih 2002–

2005 je bila programski vodja Ustanove »SKUPAJ« - Regionalnega centra za 

psihosocialno dobrobit otrok.  Za svoje delo je prejela številne nagrade in priznanja 

doma in v tujini, med njimi naziv častna meščanka Ljubljane (2016).1, 2, 3 
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