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Social Innovation Hub Piraeus: Το σήμα του Δικτφου Πρόληψης και Άμεσης
Κοινωνικής Παρέμβασης στον Δήμο Πειραιά και η σημασία του
Στθ δθμοςιότθτα δόκθκε το ςιμα του Δικτφου Πρόλθψθσ και Άμεςθσ Κοινωνικισ
Παρζμβαςθσ ςτον Διμο Πειραιά - Social Innovation Hub Piraeus, το οποίο
πραγματοποίθςε τθν επίςθμθ ζναρξι του ςτισ αρχζσ Αυγοφςτου.
Το ςιμα του προγράμματοσ αποτυπϊνει με ζναν μινιμαλιςτικό τρόπο τον
πραγματικό ςτόχο, να καταςτεί δθλαδι ωσ ζνασ κόμβοσ κοινωνικισ καινοτομίασ ςτον
Διμο Πειραιά. Η γραφιςτικι αποτφπωςθ του ςιματοσ κυμίηει μια μικρογραφία
κυψζλθσ θ οποία αποτελείται από δφο πεντάγωνα ςχιματα τα οποία ςυνδζονται με
κατεφκυνςθ από αριςτερά προσ τα δεξιά.
Το ζνα πεντάγωνο ςυμβολίηει τουσ 5 πυλϊνεσ και ςτόχουσ τθσ δράςθσ, οι οποίοι είναι
θ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δράςεων κοινωνικισ ζνταξθσ , θ
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και των διακρίςεων, θ μεκοδολογικι και λειτουργικι
ενοποίθςθ των παρεμβάςεων, ο ςυντονιςμόσ τθσ παρακολοφκθςθσ των δράςεων
κοινωνικισ ςυνοχισ που ςυντελοφνται ςτον Διμο Πειραιά, κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ
βιϊςιμθσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ και εξωςτρζφειασ.
Το πρϊτο πεντάγωνο ςυνδζεται με το δεφτερο πεντάγωνο το οποίο ςυμβολίηει τα
πζντε δθμοτικά διαμερίςματα του Διμου Πειραιά, ςτουσ κατοίκουσ των οποίων
απευκφνεται το πρόγραμμα.
Η δράςθ φιλοδοξεί να καταςτεί ο καταλφτθσ ζτςι ϊςτε να βρεκεί λφςθ, βιϊςιμθ και
ολιςτικι, ςτα διαπιςτωμζνα κοινωνικά προβλιματα που εντοπίηονται ςτα 5 δθμοτικά
διαμερίςματα του Διμου Πειραιά. Ειδικά μάλιςτα από τθ ςτιγμι που θ καταγραφι
των προβλθμάτων γίνεται από ειδικά καταρτιςμζνο επιςτθμονικό προςωπικό
διαφόρων ειδικοτιτων.
Τζλοσ, τα χρϊματα του ςιματοσ ζχουν τθ δικι τουσ ςθμαςία κακϊσ το πορτοκαλί,
χρϊμα τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π., ενεργοποιεί, ςφμφωνα με ζρευνεσ, τμιματα του εγκεφάλου που
ςυνδζονται με κετικά ςυναιςκιματα και επικυμία ενϊ ςυνδζεται με τον ανοιχτό του
χαρακτιρα και χαρακτθρίηεται ωσ φιλικό, ευχάριςτοι και ηεςτό. Από τθν άλλθ το μπλε,
χρϊμα που ςυνδζεται με τον Διμο Πειραιά και είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθ
κάλαςςα, ςυμβολίηει τθν θρεμία και τθ γλυκφτθτα, τθ ςτακερότθτα, τθν κακαρι
ςκζψθ, τθ ςοβαρότθτα και τθν κακαρότθτα τθσ ψυχισ.

