
Το Social Innovation Piraeus γιορτάζει τον 
ένα χρόνο λειτουργίας και προσφοράς 

στην πειραϊκή κοινωνία, με τις πράξεις να 
μιλάνε από μόνες τους. 



Κοινωνική Υπηρεσία

Μέσα σ’ αυτό το χρόνο, το Πρόγραμμα προσέφερε και συνεχίζει να 
προσφέρει βοήθεια σ’ ένα μεγάλο αριθμό ωφελούμενων:

 Με 2.312 συνεδρίες καταγραφής κοινωνικού ιστορικού σε δυνητικά 
ωφελούμενους  

 Με 4.565 τηλεφωνικές επικοινωνίες με ωφελούμενους
 Με 308 παρεμβάσεις-καλές πρακτικές σε οικογένειες (εύρεση εργασίας, 

υποστήριξη στην έκδοση επιδομάτων κλπ.)
 Μοιράζοντας τρόφιμα, υπνόσακους, ρούχα, σχολικά σετ, tablet σε 

μαθητές, είδη για το πασχαλινό γεύμα, κουπόνια αγορών σε σούπερ 
μάρκετ

 Με πάνω από 61 επισκέψεις στον ξενώνα των αστέγων για υποστήριξη 
ωφελούμενων 

 Με 1.102 παραπομπές ωφελούμενων σε αρμόδιους φορείς
 Με 40 street work στους δρόμους και στο λιμάνι της πόλης 



Δικτύωση

◦ Επιπλέον, έχουμε καταφέρει να επεκτείνουμε το δίκτυό μας στον 
Πειραιά, καθώς έχουμε συνεργαστεί και συνεχίζουμε να 
συνεργαζόμαστε με 769 φορείς, οι οποίοι μας βοηθούν να διαχέουμε 
το έργο μας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

◦ Κάποιοι από τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το SIP είναι η 
δημοτική αστυνομία, η Ένωση Μαζί για το Παιδί, η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, η 
ενορία του Αγίου Ελευθερίου στα Καμίνια κλπ.



Ομάδα Έργου
Η Ομάδα Έργου του SIP αποτελείται από: 

 1 Υπεύθυνο Έργου
 1 Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας
 1 Υπεύθυνο Φυσικού Αντικειμένου, 
 1 Στέλεχος Νομικής Υποστήριξης 
 1 Υπεύθυνο Στατιστικών Μεθόδων
 5 Στελέχη Άμεσης Παρέμβασης
 2 Συντάκτες Μελετών
 1 Υπεύθυνο λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος
 2 Άτομα διοικητικού προσωπικού
 1 Υπεύθυνο Δημοσιότητας/Δικτύωσης



Ωφελούμενοι

Άμεσα ωφελούμενοι

 Άνεργοι
 Ανασφάλιστοι
 Άστεγοι
 Άποροι
 Μονογονεϊκές/ Τρίτεκνες/ 

Πολύτεκνες Οικογένειες 
 Χρόνια Πάσχοντες
 Υπερήλικες
 ΑμεΑ

Έμμεσα ωφελούμενοι

 Οι επιχειρήσεις του Δήμου 
Πειραιά

 Οι μικρομεσαίες και 
οικογενειακές επιχειρήσεις

 Οι κοινωνικές υπηρεσίες του 
Δήμου

 Οι κοινωνικοί εταίροι και 
κοινωνικοί φορείς



Street work
◦ Κάθε εβδομάδα, οι κοινωνικοί λειτουργοί του SIP, πραγματοποιούν street work, 

κατά τη διάρκεια των οποίων, επισκέπτονται τους δρόμους και το λιμάνι του 
Πειραιά και βρίσκονται σε σημεία όπου διαβιούν άστεγοι, τοξικομανείς, εκδιδόμενες 
γυναίκες και γενικότερα ευάλωτα άτομα, μιλάνε μαζί τους και καταγράφουν τις 
ανάγκες τους, με σκοπό να τις εξυπηρετήσουν.

◦ Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 40 street work κι έχουν μοιραστεί τρόφιμα, φάρμακα, 
κουβέρτες, υπνόσακοι, μπουφάν, νερά, χυμοί, αναψυκτικά, προφυλακτικά, 
ενημερωτικά φυλλάδια για τον HIV, ενέσιμα kit, χειρουργικές μάσκες και αντισηπτικά 
για την προστασία κατά του COVID-19.





SIP Re.Enter

◦ Το Social Innovation Piraeus, επιδεικνύοντας εξαιρετικά 
αντανακλαστικά και προσαρμοζόμενο στις ανάγκες της 
εποχής, δημιούργησε το εργαλείο SIP Re.enter, στην 
ιστοσελίδα socialhub.gr, στο οποίο, μέχρι στιγμής, έχουμε 
συγκεντρώσει 120 θέσεις εργασίας στο δήμο Πειραιά, για 
να βοηθήσουμε τους άνεργους ωφελούμενούς μας να 
βρουν εργασία.





Καμπάνια για τον εμβολιασμό κατά 
του COVID-19

◦ Προκειμένου να βοηθήσουμε κι εμείς στην προσπάθεια για το χτίσιμο του «τείχους» 
ανοσίας στη χώρα, δημιουργήσαμε καμπάνια προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε 
τους δημότες του Πειραιά για τον εμβολιασμό κατά του COVID-19. 

◦ Μάλιστα, τα στελέχη της Πράξης έδειξαν υπευθυνότητα και κοινωνική συνείδηση, 
καθώς εμβολιάστηκαν από νωρίς, προκειμένου να προστατεύσουν τους ίδιους, τα 
συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα αλλά και τους ωφελούμενους με τους οποίους 
έρχονται σε άμεση επαφή.  

◦ Επιπλέον, από τα πρώτα βήματα της δράσης, έχουν μοιραστεί και συνεχίζουν να 
μοιράζονται μέσα ατομικής προστασίας κατά του κορωνοϊού (μάσκες, αντισηπτικά 
και θερμόμετρα), στους εργαζόμενους του SIP.





Παρεμβάσεις για τον καύσωνα

◦ Κατά τις μέρες του καύσωνα μοιράσαμε 50 
μπουκάλια νερό, 80 χυμούς και αναψυκτικά στους 
άστεγους που διαβιούν στους δρόμους και στο λιμάνι 
της πόλης, προκειμένου να τους προσφέρουμε μια 
ανάσα δροσιάς.





Βοήθεια στους πυρόπληκτους

◦ Κατά την περίοδο των πυρκαγιών, το SIP συνέδραμε την 
ΚΟΔΕΠ στο κάλεσμά της για συγκέντρωση ειδών 
πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους (εμφιαλωμένα 
νερά, χυμοί, συσκευασμένα τρόφιμα), εγχείρημα το 
οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς η 
ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική.





Σχολικά είδη
◦ Διαθέσαμε σχολικά είδη, οργανωμένα σε 

«σχολικά σετ» και τοποθετημένα σε 577 τσάντες, 
σε μαθητές και μαθήτριες της Α΄Δημοτικού, στα 
δημοτικά σχολεία του 4ου και 5ου δημοτικού 
διαμερίσματος του Πειραιά.
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Διανομή ειδών χειμερινής ένδυσης 

 Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και όχι μόνο, μοιράσαμε στους 
άστεγους συμπολίτες μας 225 μπουφάν και 205 υπνόσακους. 

 Την Παραμονή και Ανήμερα Πρωτοχρονιάς η δράση διανομής μπουφάν και 
υπνόσακων, συνδυάστηκε με τα Γεύματα Αγάπης της ΚΟΔΕΠ και παρόντες  
ήταν και η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Μιχαηλίδου, 
ο Δήμαρχος Πειραιά, κος Μώραλης, και ο Πρόεδρος της ΚΟΔΕΠ, κος 
Βοϊδονικόλας. 
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Εξοπλισμός τηλε-εκπαίδευσης σε καθηγητές 
και μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου
◦ Οι Κοινωνικοί μας Λειτουργοί προέβλεψαν την ανάγκη 

σε εξοπλισμό τηλε-εκπαίδευσης για τους μαθητές και 
τους καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου 
«Διδακτική Αλληλεγγύη», ώστε να εξασφαλιστεί η  η 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του 3ου 
κύματος της πανδημίας του Covid-19.

◦ Συγκεκριμένα, διατέθησαν 118 τάμπλετ, 20 γραφίδες 
και 3 web κάμερες. 
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Προετοιμασία για το Πασχαλινό 
Τραπέζι

 Άναγνωρίζοντας τη συναισθηματική αξία της Πασχαλινής περιόδου και ότι 
αυτή συμβολίζει στην ελληνική οικογένεια, 270 μονογονεϊκές, τρίτεκνες και 
πολύτεκνες οικογένειες παρέλαβαν τα απαραίτητα είδη για το Πασχαλινό 
γεύμα. 

 Δίπλα και σε αυτή την δράση μας ήταν ο πρόεδρος της ΚΟΔΕΠ, κος 
Βοϊδονικόλας, και ο Δήμαρχος του Πειραιά, κος Μώραλης. 
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Κάλυψη σε φάρμακα

◦ Σε 11 ωφελούμενούς μας καλύπτουμε σταθερά 
την ανάγκη σε συνταγογραφημένα φάρμακα. 

◦ Μέσα από την συνεργασία μας με την οργάνωση 
διαχείρισης φαρμάκων GIVMED, φιλοδοξούμε να 
ανταποκριθούμε στα περισσότερα από τα 
αιτήματα  για φαρμακευτική περίθαλψη. 
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Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε!!!


