PRIZNANJA OB TRIDESETLETNICI VSSD

Ob 30-letnici se želi šola zahvaliti vsem, ki so prispevali k njenemu nastanku
in razvoju, posebno pa tistim, ki so oblikovali temeljno zamisel vzgojno-izobraževalnega programa, ki so bili med prvimi učitelji in strokovnimi sodelavci ter
so uveljavljali šolo v stroki in družbi.
Svet Višje šole za socialne delavce je na seji dne 19.11.1985 sklenil, da podeli
priznanja naslednjim tovarišicam in tovarišem:
L

Tovarišici Niki Arko za sodelovanje pri ustanavljanju šole in za dolgoletno
pedagoško delo na področju družinskega prava in socialne politike;

2.

Tovarišici Zori Godina za prispevek pri zamisli, uvajanju in organiziranju
praktičnega dela študentov;

3.

Tovarišici Mici-Jančar, prvi in dolgoletni direktorici Višje šole za socialne
delavce, za posebne zasluge pri ustanovitvi šole, njeno konsolidacijo in uveljavitev ter prispevek k oblikovanju lika socialnega delavca;

4.

akad. prof. dr., Rudiju Kyovskemu, enemu prvih predavateljev, za pedagoško
delo in zasluge pri uveljavljanju šole v okviru Univerze in v širši družbi;

5.

Tovarišici Carmen Langus za mentorstvo študentom na učni bazi in prispevek k oblikovanju koncepta centrov za socialno delo;

6.

Tovarišici Nadi Majcen za požrtvovalno in taktno delo v vlogi predsednice
sveta šole in za poseben prispevek k pospeševanju raziskovalnega dela;

7.

Tovarišici Ireni Matelič za povezovanje z mentorji na terenu in za razvijanje dopolnilnega izobraževanja socialnih delavcev;

8.

Tovarišici Rezki R ^ e k za dolgoletno nesebično
ter za zvestobo šoli;

9.

prof. dr. Majdi Strobl za pedagoško delo na področju ustavnega prava in
prispevek pri urejanju pravnega položaja ustanove;

skrb in pomoč študentom

10. Tovarišici Miri Svetina, predsednici sveta Višje šole za socialne delavce v
začetnem obdobju, za prispevek na samoupravnem področju;
12. Tovarišici Zori Tomič za ustvarjalno delo v funkciji predsednice sveta Višje
šole za socialne delavce in za pedagoško delo na področju sociologije;
12. prof. dr. Katji Vodopivec za prispevek k ustanovitvi šole, k oblikovanju in
utemeljitvi izobraževalnega programa in za pedagoško delo na področju metod socialnega dela;
13. Tovarišici Eli Zupančič za zgledno mentorstvo študentom in sodelavcem ter
za razvoj in utrjevanje koncepta centrov za socialno delo.

V Ljubljani, dne 17. decembra 1985

