
Χριστίνα Ψωρογιάννη, Υπεύθυνη Φυσικού Αντικειμένου SIP

To “Δίκτυο Πρόληψης & Άμεσης Κοινωνικής

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social

Innovation Piraeus”



Σκοπός της Πράξης:

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων,
μέσω της μεθοδολογικής και λειτουργικής ενοποίησης των
παρεμβάσεων, του συντονισμού και της παρακολούθησης των
δράσεων κοινωνικής συνοχής που συντελούνται στο Δήμο Πειραιά,
τόσο από τον ίδιο το Δήμο, όσο και από άλλους φορείς και κοινωνικά
δίκτυα.



Έναυσμά μας: 

➢ Οξυμμένες κοινωνικές ανάγκες
➢ Οικονομικοί περιορισμοί
➢ Αυξημένη προσφυγική ροή στο λιμάνι του Πειραιά
➢ Οικονομικά και κοινωνικά περιθωριοποιημένοι συμπολίτες μας
➢ Πανδημία που ταλανίζει την διεθνή κοινότητα
➢ Πυρκαγιές που έπληξαν την χώρα μας κατά την καλοκαιρινή

περίοδο
➢ Εν γένει προβληματισμός για τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες

των πολιτών του Πειραιά, ήταν και εξακολουθεί να είναι η
αφετηρία της δικής μας παραγωγικής δυναμικής.



Βασικοί Στόχοι μας 



➢ Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου εντοπισμού & καταγραφής αναγκών των κατοίκων & των δημοτών του
Πειραιά

➢ Δημιουργία πλέγματος υλικών & άυλων πόρων/ μέσων, για την ευέλικτη & συνεπή αντιμετώπιση έκτακτων
καταστάσεων

➢ Υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα στο σύνολο των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

➢ Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και αποξένωσης από το κοινωνικό
γίγνεσθαι

➢ Δημιουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένων, ολιστικών μοντέλων βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής

➢ Δημιουργία και κοινή χρήση καινοτόμων και εξειδικευμένων εργαλείων με τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ

➢ Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων δικτύωσης και δημοσιότητας

➢ Ενοποίηση και συντονισμός κοινωνικών παρεμβάσεων με στόχο την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων
της Πράξης



Πακέτα Εργασίας της Πράξης:

➢ Π.Ε.1 «Οργάνωση & Λειτουργία του Μηχανισμού - Συντονισμός
Πράξης»

➢ Π.Ε.2 «Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της
Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά»

➢ Π.Ε.3 «Ανάπτυξη εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων –
Συμπληρωματικές έρευνες και εμπειρογνωμοσύνες»



Προτεραιότητά μας: 

«Κοινωνική Ασπίδα» μέσω της εφαρμογής μέτρων ανακούφισης και 

δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 



Ωφελούμενοι της Πράξης:

➢ άμεσα ωφελούμενοι:
άνεργοι
ανασφάλιστοι,
κοινωνικά περιθωριοποιημένοι συμπολίτες μας
άστεγοι
άποροι
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
το σύνολο του ευρύτερου πληθυσμού του Δήμου Πειραιά

➢ έμμεσα ωφελούμενοι:
επιχειρηματίες του Δήμου
οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
η κοινωνία του Πειραιά



Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα του 
Social Innovation Piraeus:

➢ Δράσεις που χαρακτηρίζονται από κοινωνική καινοτομία, με σκοπό την
επέκταση & την αύξηση των παρεμβάσεων στα νοικοκυριά, στους δρόμους
και στο λιμάνι της πόλης

➢ Επιτόπιες παρεμβάσεις χαρτογράφησης και παρατήρησης/ καταγραφής των
ευάλωτων δημοτών

➢ Συνεχής επαφή, υλική και άυλη προσφορά και δικτύωση

➢ Οικοδόμηση & Ανάπτυξη συνεργειών με ιδιωτικούς & δημόσιους φορείς και
οργανισμούς





















« Ε ΜΕ Ι Σ »  

➢ Η ΚΟΔΕΠ

➢ Η δημοτική αρχή

➢ Οι ενεργοί συμπολίτες μας

➢ Οι εθελοντές μας

➢ Οι  συνεργάτες μας

➢ Οι φορείς & οργανισμοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα



Η έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,
μετουσιώνεται σε τοπικές πολιτικές στήριξης και ενίσχυσης των
κοινωνικά ασθενέστερων:

➢ με την ενδυνάμωση και την αναβάθμιση του προϋπάρχοντος
δικτύου κοινωνικών δομών

➢ με την επέκταση του δικτύου:
νέες κοινωνικές δομές
αξιόπιστοι μηχανισμοί παρέμβασης
απρόσκοπτη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών





Σας ευχαριστώ πολύ 

για την προσοχή σας!


