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Περίοδος Αναφοράς: 

08.2020 - 08.2022 

*INTAKE  
 3229 
 σε δυνητικά ωφελούμενους 
 
*ΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
 2828 
 σε δυνητικά ωφελούμενους 
 
*ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
 1133 
 σε δυνητικά ωφελούμενους 

 
*FOLLOW UP  
 1829 
σε ωφελούμενους του έργου 
 
*ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 13938 
με εξυπηρετούμενους (ενημέρωση για  
προγράμματα/ υπηρεσίες, παροχές) 
 
*ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
1712 
ωφελούμενοι παραπέμφθηκαν για διασύνδεση  
με λοιπούς φορείς. 

 
*ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
1111 
παρεμβάσεις- Καλές πρακτικές σε οικογένειες  
(εύρεση εργασίας, υποστήριξη στην έκδοση 
 επιδομάτων κλπ)    
 
*ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 
22 
 
*ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 1398 
 με λοιπούς κοινωνικούς φορείς 
 
*STREET WORK 
125 
σε ομάδες στόχου:  
άστεγοι, άνεργοι, άποροι, ανασφάλιστοι, Ρομά, 
τοξικοεξαρτημένοι, χρόνια πάσχοντες, μετανάστες 
 
*ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 
8 
με συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών και περιφερεια- 
κών κοινωνικών φορέων για την ανάπτυξη πολιτικών &  
δράσεων κοινωνικής ένταξης 
 
*ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ                                                                                                                                                                                  

Προμήθεια εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης για το Κοινω-      

νικό Φροντιστήριο της ΚΟ.Δ.Ε.Π τάμπλετ, γραφίδες, web 

κάμερες, σχολικά σετ σε μαθητές Α΄ δημοτικού της Δ’ & 

Ε’ Δημοτικής Κοινότητας. 

 

 

 

 

 
*ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
τεστ C19 προσωπικού και συνεργατών, μάσκες & 
αντισηπτικά διατέθηκαν σε προσωπικό & 
επωφελούμενους στα πλαίσια εφαρμογής μέτρων 
προστασίας από την πανδημία. 
 
*ΜΕΛΕΤΕΣ 
41   
Μελέτες βασισμένες σε πρωτογενή έρευνα 
πεδίου για διάγνωση αναγκών. 
 
* ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 
131 ατομικές, 27 ομαδικές συνεδρίες σε 
ωφελούμενους 
 
*ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
Για  την προώθηση της αναγνωρισιμότητας και 
προβολής του έργου, στο πλαίσιο των 
καθημερινών εργασιών, συναντήσεων και 
ενεργειών δικτύωσης, όπως ημερολόγια, 
βραχιόλια, αυτοκόλλητα, καπέλα, usb sticks, 
κονκάρδες, τσάντες κ.α. 
 
*ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
εσωτερικές συναντήσεις της ομάδας έργου για  
το σχεδιασμό των επόμενων δράσεων. 
 
*ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ                                    
10 εκπαιδευτικά σεμινάρια με την μέθοδο της 
σύγχρονης τηλεκατάρτισης, 2 εργαστήρια 
δικτύωσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
κοινωνικών φορέων, επιχειρήσεων και ΜΚΟ, 1 
Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 
 
*ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & 
ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ                                         
είδη ένδυσης και υπόδησης ,υπνόσακους, φορητά 
επαναφορτιζόμενα ραδιοφωνάκια, μπουκάλια 
νερό, χυμούς, συσκευασμένα σνακ, βιβλία, 
μάσκες, αντισηπτικά. 
 
*ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Παροχή προληπτικών εξετάσεων (αιματολογικές 
εξετάσεις, test PAP, ψηφιακή μαστογραφία, 
υπέρηχο μαστών και μέτρηση οστικής πυκνότητας) 
σε  γυναίκες ηλικίας 45+ σε συνεργασία με την 
Μ.Κ.Ο Αποστολή Άνθρωπος, στα πλαίσια 
υλοποίησης του προγράμματος «Αποστολή 
ΓΥΝΑΙΚΑ 45+: αγκαλιά-ΖΟΥΜΕ τις ανάγκες της». 

*ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 
ΑΣΤΕΓΩΝ 
159 
επισκέψεις για υποστήριξη ωφελούμενων του 
Ξενώνα Φιλοξενίας Αστέγων ‘’Η Ανακούφιση’’ 

 

 

*ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΓΑΠΗΣ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ 
Διανομή διατακτικών επιταγών για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι αγάπης σε ευάλωτες πολύτεκνες, 

τρίτεκνες και μονογονεϊκές επωφελούμενες οικογένειες του Δήμου, σε συνέργεια με το Ζάννειο Ίδρυμα 
Παιδικής Προστασίας& Αγωγής Πειραιώς – Εκάλης , διανομή ειδών για το πασχαλινό γεύμα σε 

μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες ωφελούμενες οικογένειες 
 

* SIP Re. Enter 
SIP Re. Enter: ένταξη στην αγορά εργασίας, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος Social Innovation 

Piraeus. Περισσότερες από 40 ενεργές θέσεις εργασίας σε εβδομαδιαία βάση. 

 

 

 

 

 

 

*ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ 
Βρεφικές κρέμες, συσκευασμένους χυμούς, φρούτα, πιστολάκια μαλλιών, ηλεκτρικούς βραστήρες,  

είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής, ρούχων σε συνεργασία με το Fabric Republic, υποδήματα σε 
παιδιά ωφελούμενων οικογενειών, σε συνεργασία με το Σωματείο Μαζί για το Παιδί και την εταιρεία 

Toms, παιχνίδια και δώρα σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών, υποστήριξη οικογενειών μέσω της 
συνέργειας με την  Ένωση ‘’Μαζί για το Παιδί’’, προσφέροντας για 6 μήνες κουπόνια για αγορά ειδών 

πρώτης ανάγκης από αλυσίδα τροφίμων. 
 

              *ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Σχεδιασμός και εφαρμογή 3 ψηφιακών εργαλείων για τη εξυπηρέτηση πολιτών: καταγραφής 

αιτημάτων άμεσης παρέμβασης, εξυπηρέτησης πολιτών από κοινωνικές δομές του Δήμου, αγγελίες 
προσφοράς ή ζήτησης υπηρεσιών και αγαθών. Κοινωνικός χάρτης με καταγεγραμμένους φορείς και 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στον Δήμο Πειραιά, 15 ψηφιακές εφαρμογές διαχείρισης των 
Κοινωνικών δομών του Δήμου. 

 

 

 


