
Εκδήλωση ενίσχυσης του έργου της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας για τα 

παιδιά   
 

 

Έχοντας ως αποστολή ζωής τη διεθνή προστασία των παιδιών, ο Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς 

Κοινωνικής Υπηρεσίας (ISS) διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων για τη στήριξη της 

λειτουργίας και του έργου του στις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής, 28/4, στο ξενοδοχείο Divani 

Caravel. 

 

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία ιδρύθηκε το 1924 με έδρα τη Γενεύη ως ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική-

μη κυβερνητική Οργάνωση. Ο Ελληνικός Κλάδος, ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας 

(I.S.S.), είναι από τους πρώτους που λειτούργησαν το 1924 για να βοηθήσει τους πρόσφυγες από την 

Μικρά Ασία. 

 

Η ΔΚΥ διαθέτει εθνικούς κλάδους σε 140 χώρες. Ο Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Κοινωνικής 

Υπηρεσίας αποτελεί πιστοποιημένο φορέα παροχής κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας, και είναι η 

μόνη Μη Κυβερνητική Οργάνωση αναγνωρισμένη ως εξειδικευμένη υπηρεσία για το χειρισμό 

διακρατικών υιοθεσιών από το ελληνικό κράτος, καθώς και με τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης του 1993 

για τις Διεθνείς Υιοθεσίες. 

 

Βασικός σκοπός της Οργάνωσης αποτελεί η προστασία, υπεράσπιση δικαιωμάτων και παροχή 

βοήθειας σε άτομα και οικογένειες των οποίων τα μέλη έχουν χωριστεί σε δύο ή περισσότερες χώρες 

εξαιτίας ηθελημένης ή βίαιης μετακίνησης, μετανάστευσης ή εκτοπισμού και αντιμετωπίζουν 

κοινωνικά, οικογενειακά, ψυχολογικά, νομικά προβλήματα διακρατικού χαρακτήρα. 

 

Η διεθνής προστασία των παιδιών είναι το κύριο μέλημα της ΔΚΥ. Στην εκδήλωση πρόκειται να 

παραστεί ο Διεθνής Πρόεδρος της Οργάνωσης κύριος Doug Lewis στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στήριξης 

και συμπαράστασης εκ μέρους των υπολοίπων εθνικών αντιπροσωπειών της Διεθνούς Κοινωνικής 

Υπηρεσίας στην προσπάθεια συνέχισης της λειτουργίας του Ελληνικού Κλάδου, ο οποίος, όπως 

σημειώνει, βρίσκεται έπειτα από 93 χρόνια παρουσίας χωρίς κρατική υποστήριξη. 

 

Για τη δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων και την εξασφάλιση πρόσκλησης (30 

ευρώ κατ’ άτομο) μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας στην 

Αθήνα (τηλ: 210 363 6191, 210 361 7710) έως το μεσημέρι της Πέμπτης. 
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