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▪ Intake, λήψη κοινωνικού ιστορικού σε δυνητικά 

ωφελούμενους, συμβουλευτική με ατομικές και ομαδικές 

συνεδρίες, παραπομπές ωφελούμενων για διασύνδεση με 

λοιπούς φορείς, follow up σε ωφελούμενους του έργου, 

τηλεφωνικές επικοινωνίες με εξυπηρετούμενους (ενημέρωση 

για προγράμματα/ υπηρεσίες, παροχές), κατ’οίκον επισκέψεις 

σε ωφελούμενους 

▪ Παρεμβάσεις - Καλές Πρακτικές σε οικογένειες (εύρεση 

εργασίας, συνοδείες σε φορείς/υπηρεσίες, υποστήριξη στην 

έκδοση επιδομάτων κλπ)    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Συναντήσεις, δικτύωση-συνεργασίες με λοιπούς κοινωνικούς 

φορείς 

 
 

▪ Street work σε ομάδες στόχου: άστεγοι, άνεργοι, άποροι, 
ανασφάλιστοι, Ρομά, τοξικοεξαρτημένοι, χρόνια πάσχοντες, 
μετανάστες κ.α. 

▪ Διαμονή ειδών:   είδη ένδυσης και υπόδησης , υπνόσακους, 
φορητά επαναφορτιζόμενα ραδιοφωνάκια, μπουκάλια νερό, 
χυμούς, συσκευασμένα σνακ, βιβλία, μάσκες, βιταμίνες, είδη 
ατομικής υγιεινής, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, 
μωρομάντηλα, σερβιέτες, μέτρα αντισύλληψης (προφυλακτικά), 
αντισηπτικά μαντηλάκια, αντισηπτικά gel 

▪ Επισκέψεις για υποστήριξη ωφελούμενων του Ξενώνα 
Φιλοξενίας Αστέγων ‘’Η Ανακούφιση’’ 
 
 
 
Ένταξη στην αγορά εργασίας, μέσω της ιστοσελίδας του 
προγράμματος Social Innovation Piraeus με ανανέωση ενεργών 
θέσεων εργασίας σε εβδομαδιαία βάση 
 
 
 

 

 
 
 

▪ Πρόληψη & υλικό προστασίας: Covid-19 tests προσωπικού 
και συνεργατών, μάσκες & αντισηπτικά για το προσωπικό & 
επωφελούμενους στα πλαίσια εφαρμογής μέτρων 
προστασίας από την πανδημία 

▪ Υλικό προβολής για  την προώθηση της αναγνωρισιμότητας 
και προβολής του έργου, στο πλαίσιο των καθημερινών 
εργασιών, συναντήσεων και ενεργειών δικτύωσης, όπως 
ημερολόγια, usb sticks, κονκάρδες, τσάντες κ.α. 

▪ Ιατρικές γυναικολογικές εξετάσεις: αιματολογικές και 
γυναικολογικές εξετάσεις σε ωφελούμενες 45+ σε 
συνεργασία με την Μ.Κ.Ο Αποστολή Άνθρωπος  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Σχολικά είδη, Εξοπλισμός τηλεκπαίδευσης: Προμήθεια 

εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης (τάμπλετ, γραφίδες, web 
κάμερες) για το Κοινωνικό Φροντιστήριο της ΚΟ.Δ.Ε.Π, 
σχολικά σετ σε μαθητές Α΄ δημοτικού της Δ’ & Ε’ Δημοτικής 
Κοινότητας  

▪ Χριστουγεννιάτικο τραπέζι αγάπης & πασχαλινό γεύμα σε 
πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες: 
Διανομή διατακτικών επιταγών για το χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι αγάπης σε συνέργεια με το Ζάννειο Ίδρυμα 
Παιδικής Προστασίας & Αγωγής Πειραιώς – Εκάλης, 
διανομή ειδών για το πασχαλινό γεύμα 

▪ Λοιπές παροχές/διανομές σε συνεργασία με φορείς: 
Συσκευασμένα τρόφιμα, παροχή φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών σε συνεργασία με την εταιρία «Φρεσκούλης», 
ηλεκτρικές συσκευές, είδη καθαριότητας και ατομικής 
υγιεινής, σχολικά είδη, ρούχα 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, συμμετοχή ωφελούμενων 
οικογενειών στα επισιτιστικά προγράμματα του φορέα 
«Μαζί για το παιδί», κατεψυγμένα προϊόντα χορηγίας της 
εταιρείας Μπάρμπα Στάθης 
 

 
 
 

▪ Εκπαιδευτικά σεμινάρια με την μέθοδο της σύγχρονης 
τηλεκατάρτισης, εργαστήρια δικτύωσης με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών φορέων, 
επιχειρήσεων και ΜΚΟ, Ημερίδα Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του 
Δήμου Πειραιά 

▪ Διαβουλεύσεις με συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών και 
περιφερειακών κοινωνικών φορέων για την ανάπτυξη 
πολιτικών & δράσεων κοινωνικής ένταξης 

 
 
 
 

 
 
 

 
▪ Σχεδιασμός και εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων για τη 

εξυπηρέτηση πολιτών: καταγραφής αιτημάτων άμεσης 
παρέμβασης, εξυπηρέτησης πολιτών από κοινωνικές δομές 
του Δήμου, αγγελίες προσφοράς ή ζήτησης υπηρεσιών και 
αγαθών 

▪ Σχεδιασμός και εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων για 
συνεργαζόμενους φορείς: Κοινωνικός χάρτης με 
καταγεγραμμένους φορείς και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης στον Δήμο Πειραιά, ψηφιακές εφαρμογές 
διαχείρισης των Κοινωνικών δομών του Δήμου 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΤΕΓΩΝ/ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
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