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Στο πλαίσιο του έργου «Δικτύου Πρόληψης και Άμεσης Παρέμβασης στον Δήμο 

Πειραιά-Social Innovation Piraeus», ανακοινώνεται η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της διετούς λειτουργίας του έργου. 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

STREET WORK-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

• 120 STREET WORK-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ  
σε ομάδες στόχου: άστεγοι, άνεργοι, άποροι, ανασφάλιστοι,  
Ρομά, τοξικοεξαρτημένοι, χρόνια πάσχοντες, μετανάστες 

• 153 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ‘’Η 
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ’’, για υποστήριξη ωφελούμενων του Ξενώνα 

• ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΔΡΟΜΟ: είδη ένδυσης και υπόδησης, υπνόσακους, μπουφάν,  
φορητά επαναφορτιζόμενα ραδιοφωνάκια, μπουκάλια νερό, 
 χυμούς, συσκευασμένα σνακ, βιβλία, μάσκες μιας χρήσης,  
αντισηπτικά, είδη ατομικής υγιεινής. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, cu eam animal blandit honestatis. Oblique corpora 

repudiare at qui, pri eu brute facete. Alii alterum cum an, eum id exerci nonumy, vis eu 

animal ponderum. No vitae blandit tractatos pri, dictas sanctus honestatis ut sea. 

Verear omittantur eum te, placerat persecuti vix ei. 
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❖ 8 διαβουλεύσεις: σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με 

στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης. 

❖ 2 εργαστήρια δικτύωσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών φορέων, 

επιχειρήσεων και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του 

Πειραιά. Αποτέλεσμα η υπογραφή 5 Μνημονίων Συνεργασίας με φορείς του 

Πειραιά. 

❖ Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «Ένας Πειραιάς-Μια κοινωνία», 

με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Πειραιά, αλλά και παρουσία της  

υφυπουργού Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Δόμνας Μιχαηλίδου. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, o στόχος και 

το έργο της Πράξης από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα. 

❖ 10 σεμινάρια εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν με την μέθοδο της 

σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Στόχος η  δημιουργία ικανοτήτων, η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας στα Στελέχη δομών παροχής 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο Δήμο Πειραιά. 

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Στα πλαίσια αναζήτησης καλών πρακτικών κοινωνικής καινοτομίας αλλά και 

δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη των 

ευάλωτων ομάδων του Δήμου Πειραιά, πραγματοποιήθηκε ταξίδι στην 

Σουηδία. 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, Στελέχη του Προγράμματος, πραγματοποίησαν 

επίσκεψη στο καταφύγιο νέων της Ουψάλα, κατά τη διάρκεια της οποίας 

παρουσιάστηκαν οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται στους νέους κι ο 

τρόπος αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Rinkeby, ένα πολυπολιτισμικό 

Δήμο στη Σκανδιναβική χώρα, στον οποίο μένουν και συμβιώνουν άνθρωποι 

από όλο τον κόσμο. 
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ- ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

❖ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Covid-19 tests προσωπικού και συνεργατών, διανομή μέσων ατομικής 
προστασίας (μάσκες & αντισηπτικά) σε προσωπικό & επωφελούμενους 
στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων κατά του κορονοϊού. Επιπλέον, η Πράξη 
πραγματοποίησε καμπάνια για την ευαισθητοποίηση των δημοτών, 
σχετικά με τον εμβολιασμό τους κατά της πανδημίας. 
 

❖ 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. 
 

❖ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ/ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                                                                                                              
Προμήθεια εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης για το Κοινωνικό Φροντιστήριο 
της ΚΟ.Δ.Ε.Π τάμπλετ, γραφίδες, web κάμερες, σχολικά σετ σε μαθητές 
Α΄ δημοτικού της Δ΄ & Ε’ Δημοτικής Κοινότητας. 
 

❖ 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  

 
❖ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

➢ Παροχή φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε συνεργασία με 
την εταιρία «Φρεσκούλης» 

➢ «Ραδιοταξί Κόσμος» - δωρεάν μετακινήσεις ωφελούμενων σε 
ιατρονοσηλευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες του δημόσιου 
φορέα 

➢ «Αποστολή Άνθρωπος» - δωρεάν αιματολογικές και 
γυναικολογικές εξετάσεις σε 31 ωφελούμενες μέσω του 
προγράμματος «Αποστολή ΓΥΝΑΙΚΑ 45+: αγκαλιά-ΖΟΥΜΕ τις 
ανάγκες της» 

➢ «Μαζί για το παιδί» - συμμετοχή ωφελούμενων οικογενειών 
στα επισιτιστικά προγράμματα του φορέα, 600 ζευγάρια 
παπούτσια της εταιρίας TOMS σε παιδιά 309 οικογενειών 

➢ Ζάννειο Ίδρυμα - διανομή επιταγών σε 111 ωφελούμενες 
οικογένειες για αγορά τροφίμων από μεγάλη αλυσίδα 
σούπερ μάρκετ. 
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SIP RE.ENTER 

Ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω του εργαλείου SIP Re.enter της 

ιστοσελίδας του Προγράμματος socialhub.gr , στο οποίο o επισκέπτης 

μπορεί να αναζητήσει και να ενημερωθεί για αγγελίες εργασίας οι οποίες 

ανανεώνονται σε εβδομαδιαία βάση.                 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ 
ΔΡΟΜΟ 

Οδηγός ενημέρωσης σχετικά με όλες τις κοινωνικές δομές της πόλης για 

κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες που 

σχετίζονται με την υποστήριξη ηλικιωμένων, την προστασία της 

οικογένειας, τη σίτιση, την εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική 

υποστήριξη, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ατομική υγιεινή, 

την στήριξη σε ΑΜΕΑ,  κ.α. 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Α. Σχεδιασμός και εφαρμογή 3 ψηφιακών εργαλείων για τη 

εξυπηρέτηση πολιτών ( https://piraeus.socialhub.gr/ ): 

α. καταγραφής αιτημάτων άμεσης παρέμβασης, όπου δίνεται η 

δυνατότητα μέσω του εργαλείου αυτού στους χρήστες 

/επισκέπτες να στείλουν το αίτημά τους στην Κοινωνική 

Υπηρεσία του Προγράμματος για Άμεση Παρέμβαση είτε αφορά 

τους ίδιους, είτε τρίτους.   

β. εξυπηρέτησης πολιτών από κοινωνικές υπηρεσίες  του 

Δήμου, όπου δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να στείλει το 

αίτημά του έτσι ώστε η Κοινωνική Υπηρεσία της Πράξης να τον 

εξυπηρετήσει άμεσα.  

γ. αγγελίες προσφοράς ή ζήτησης υπηρεσιών και αγαθών, όπου 

ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει αγγελίες και θέσεις εργασίας 

που προσφέρονται ή ζητούνται από άλλους χρήστες. 
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B. Σχεδιασμός και εφαρμογή 3 ψηφιακών εργαλείων για 

συνεργαζόμενους φορείς (https://piraeus.socialhub.gr/ ): 

α. Κοινωνικός χάρτης με καταγεγραμμένους φορείς και υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στον Δήμο Πειραιά: 

Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης εισέρχεται στον Χάρτη των Κοινωνικών 

Δομών όπου μπορεί να αναζητήσει και να εντοπίσει τις υφιστάμενες 

Κοινωνικές Δομές στον Δήμο του Πειραιά ανά Δημοτική Κοινότητα. 

Αποτελεί ουσιαστικά ένα εργαλείο απεικόνισης των Κοινωνικών Δομών 

σε πραγματικό χρόνο. 

β. 15 Ψηφιακές Εφαρμογές Διαχείρισης των Κοινωνικών δομών του 

Δήμου Πειραιά: 

Μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου αρμόδια στελέχη έχουν πρόσβαση 

και στις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, όπως 

Κοινωνική ντουλάπα, Κοινωνικό Παντοπωλείο (Δήμου Πειραιά), 

Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Φαρμακείο (UNESCO), Συσσίτιο, 

Ξενώνας «Κοινωνική Μέριμνα», Ξενώνας «Ανακούφιση», Υπνωτήριο 

Δήμου Πειραιά (UNESCO), Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (UNESCO), 

Κέντρο Υποδοχής Αστέγων (PRAKSIS), Διαχείριση Επισιτιστικών Δράσεων, 

Βοήθεια στο σπίτι, Φροντιστήριο «Διδακτική Αλληλεγγύη», Πρόγραμμα 

«Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης», Γραφείο Εθελοντισμού. 

γ. Ιστοσελίδα Δικτύωσης και Διαβούλευσης: 

Μέσω της ιστοσελίδας (https://piraeus.socialhub.gr/net/) δίνεται η 

δυνατότητα συμμετοχής σ’ ένα δημόσιο διάλογο ανάμεσα σε φορείς , 

επιχειρήσεις, εθελοντές και ενεργούς πολίτες του Πειραιά μέσω του 

πεδίου «ηλεκτρονική διαβούλευση». Επιπλέον, οι χρήστες μέσω της 

επιλογής «δια ζώσης διαβούλευση» μπορούν να ενημερωθούν για το 

χρονοδιάγραμμα των δια ζώσης διαβουλεύσεων που συντονίζει η Πράξη. 

Η ιστοσελίδα ακόμη προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες που 

έχουν εκπονηθεί, στατιστικά στοιχεία της Πράξης καθώς και ενημέρωση 

για τις δράσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του έργου. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

 Website:  https://socialhub.gr/ 

Facebook: Social Innovation Piraeus 

 Instagram: Social Innovation Piraeus 
 

 E-mail:  info@socialhub.gr 
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