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CODECA
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

CODECA VISION
CODECA works towards a society where well-

trained and well-supported social service workforce

effectively delivers promising practices that improve

the lives of vulnerable populations.

CODECA MISSION
Maintaining social cohesion through the implementa-

tion of actions that will help reduce social inequa-

lities and develop conditions for equal opportunities

with respect for human dignity and human relations.

CODECA SERVICES
• Professional Supervision 

• Professional Training

• Project Planning & Management

• Services Provision

• Independent Reviews

SUPERVISION SERVICES
Supervision is an interactive process that identifies,

and enhances facilitation of, the inner resources of

the supervisee, whilst also providing teaching, shar-

ing of experiences, care and support, and the ongo-

ing development of their professional role and

identity.

SUPERVISION PURPOSE 
The purpose of supervision is to encourage effective,

ethical counselling for clients while attending to the

personal and professional well-being of the super-

visee. Supervision is a process of accountability, re-

flection, and a wider perspective and extra resource

for the supervisee’s work.

SUPERVISION TOPICS
• Diagnosing Assessment
• Therapy Planning

• Clinical Interventions

• Professional Development and Goals

• Boundaries and Use of Self

• Self-Care Management

• Risk Assessment

• Case Review

CODECA PEOPLE
CODECA's founding members have extensive 

expertise in the field of social policy and welfare at

local, regional and European level. The team is also

enhanced by experienced academics, researchers and

professionals with distinctive skills and expertise.

Each person contributes with their uniqueness and

has the skills and knowledge to respond to the 

organisation's mission. The organisation also has a

wide network of collaborators and experts 

specialising in various fields. 

Address: 29B Aipeias Av. Engomi, 2411

Διεύθυνση: Αιπείας 29Β, Έγκωμη, 2411

Tel./Τηλ.: 96513183, 22354645

E-mail: cycodeca@gmail.com

Website: https://www.codecacy.org
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CODECA ΟΡΑΜΑ
Το όραμα της CODECA αποσκοπεί στην προώθηση

μιας κοινωνίας, όπου εκπαιδευμένο και καλά υπο-

στηριζόμενο ανθρώπινό δυναμικό κοινωνικών υπη-

ρεσιών παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες που

βελτιώνουν τη ζωή των ευάλωτων πληθυσμών.

CODECA ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της υλο-

ποίησης ενεργειών που θα συμβάλλουν στη μείωση

των κοινωνικών ανισοτήτων και ανάπτυξη προϋπο-

θέσεων δημιουργίας ίσων ευκαιριών με σεβασμό

στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις ανθρώπινες

σχέσεις.

CODECA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Εποπτεία Επαγγελματιών 

• Εκπαίδευση επαγγελματιών

• Κοινωνική έρευνα

• Αξιολόγηση Υπηρεσιών/Προγραμμάτων

• Σχεδιασμός και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

• Παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών

• Ανεξάρτητες εκθέσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Η εποπτεία είναι μια διαδραστική διαδικασία που

αναγνωρίζει και επαυξάνει τη διευκόλυνση των εσω-

τερικών πόρων των εποπτευόμενων, παρέχοντας

παράλληλα βιωματική μάθηση, ανταλλαγή εμπει-

ριών, καλλιέργεια της ανθεκτικότητας, υποστήριξη

και συνεχή ανάπτυξη του επαγγελματικού τους

ρόλου και ταυτότητας.

Σκοπός της εποπτείας είναι η ενθάρρυνση  της απο-

τελεσματικής και δεοντολογικής πρακτικής για τους

εξυπηρετούμενους ενώ παράλληλα παρακολουθεί-

ται η προσωπική και επαγγελματική ευημερία του

εποπτευόμενου επαγγελματία. Η εποπτεία προωθεί

τη διαδικασία αναστοχασμού, ανάπτυξης και ωρίμαν-

σης του εποπτευόμενου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
• Αξιολόγηση – Διάγνωση

• Θεραπευτικός σχεδιασμός

• Κλινικές παρεμβάσεις

• Επαγγελματική Ανάπτυξη

• Όρια και χρήση του εαυτού

• Ψυχολογική αποφόρτιση

• Αξιολόγηση κινδύνου

• Παρακολούθηση περιπτώσεων

CODECA ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Τα ιδρυτικά μέλη της CODECA διαθέτουν εκτεταμένη

εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και

της ευημερίας σε τοπικό, περιφερειακό και ευρω-

παϊκό επίπεδο. Η ομάδα ενισχύεται από έμπειρους

ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες με ξε-

χωριστές δεξιότητες και εμπειρία. Κάθε άτομο συ-

νεισφέρει με τη μοναδικότητά του και έχει τις

δεξιότητες και τις γνώσεις για να ανταποκριθεί στην

αποστολή του οργανισμού. Ο οργανισμός διαθέτει

επίσης ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και εμπειρο-

γνωμόνων που ειδικεύονται σε διάφορους τομείς.

CODECA
CENTER FOR SOCIAL COHESION, 

DEVELOPMENT AND CARE


