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Το Διεθνές Συμβούλιο λειτουργεί ως Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας. Η
συνέλευση του Διεθνούς Συμβουλίου γίνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια.
Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελεί το σώμα ελέγχου της Δ.Κ.Υ. Λογοδοτεί στο Συμβούλιο και
συσκέπτεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
Η Συμβουλευτική Επαγγελματική Επιτροπή παρέχει επαγγελματικές απόψεις και αποφάσεις των
εμπειρογνωμόνων Διευθυντών των Κλάδων και διατυπώνει προτάσεις για τη Διοικούσα Επιτροπή και
το Διεθνές Συμβούλιο. Συνεργάζεται στενά με τη Γενική Γραμματεία. Συνεδριάζει μία φορά το χρόνο
και με τηλεδιάσκεψη μια δεύτερη φορά.
Η Γενική Γραμματεία αποτελεί τη λειτουργική δομή της Δ.Κ.Υ. και διαχειρίζεται της δραστηριότητες
της. Συνίσταται από το τμήμα διοίκησης, το τμήμα διακρατικής ανάπτυξης και συνεργασίας, και το
κέντρο αναφοράς σχετικά με τη νομοθεσία και τις καλές και κακές πρακτικές στη διεθνή υιοθεσία,
καθώς και στη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σε εναλλακτική φροντίδα. Διευθύνεται από
το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος διορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή στην οποία αναφέρεται.

Το δίκτυο της Δ.Κ.Υ. αποτελείται:
 από 20 Εθνικούς Κλάδους και συνεργαζόμενα γραφεία που συντονίζονται από τη Γενική
Γραμματεία στη Γενεύη και
 από 120 Αντιπροσώπους παγκοσμίως. Ο Αντιπρόσωπος είναι οργανισμός/υπηρεσία κοινωνικού
χαρακτήρα (Υπουργείο, ΜΚΟ, Διεθνής Οργανισμός) που έχει επιλεγεί και έχει συνάψει σύμβαση
για αμοιβαία συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία και διαχειρίζεται περιστατικά της Δ.Κ.Υ. στις
χώρες που δεν υπάρχουν αυτόνομοι Εθνικοί κλάδοι/ Συνεργαζόμενα Γραφεία.
Ο Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας διοικείται από 9μελές Διοικητικό
Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αντιπροσωπεύεται στο Διεθνές
Συμβούλιο της Οργάνωσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον Διευθυντή του
Κλάδου. Τα μέλη του ΔΣ είναι άμισθα και εθελοντικά.
Το επιστημονικό προσωπικό του είναι πολύγλωσσο, εξειδικευμένο και με επαγγελματική εμπειρία στο
εξωτερικό, παρέχει υπηρεσίες σε Έλληνες αποδήμους, παλιννοστούντες, πολίτες της Ε.Ε., μετανάστες,
πρόσφυγες, διαπολιτισμικές οικογένειες, υποψήφιες θετές οικογένειες, και σε κάθε ενδιαφερόμενο
που χρειάζεται κοινωνικές υπηρεσίες διαπολιτισμικού ή διακρατικού χαρακτήρα.
Από το 1993, ο Ελληνικός Κλάδος υπήρξε πρωτοπόρος στην προσπάθεια για να υπογράψει η χώρα μας
την Σύμβαση της Χάγης του 1993, σχετικά με τη διεθνή συνεργασία στα θέματα διακρατικών
υιοθεσιών. Τελικά, η Σύμβαση κυρώθηκε το 2009 και ο Κλάδος είναι η μόνη Μη Κυβερνητική
Οργάνωση πιστοποιημένη για την εφαρμογή της Σύμβασης και τον χειρισμό διακρατικών υιοθεσιών.
Διευθύντρια του Ελληνικού Κλάδου είναι από το 1984 η κυρία Χρυσούλα Κοντογιάννη, Κοινωνική
Λειτουργός, Σύμβουλος Οικογένειας, η οποία εργαζόταν στον Ελληνικό Κλάδο από το 1980.

