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Εισαγωγικά στοιχεία
 Η ΚΟ.Δ.Ε.Π αντιμετωπίζει καθημερινά

αιτήματα ευάλωτων και ευπαθών
ομάδων πολιτών ή/και πολιτών που
απειλούνται από κοινωνικό
αποκλεισμό, τα οποία χρειάζεται να
αντιμετωπίσει είτε σε συγκεκριμένες
περιοχές, είτε σε ευρύτερο
γεωγραφικό πλαίσιο του Δήμου, ως
συνολικό μέτρο παρέμβασης σε
συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα (π.χ.
ηλικιωμένοι, άνεργοι, παιδιά,
μονογονεϊκές οικογένειες κλπ.).



Το πρόγραμμα
 Το πρόγραμμα Social Innovation

Piraeus αφορά το σχεδιασμό, την
υλοποίηση των βασικών και
επιμέρους παρεμβάσεων πρόληψης,
την υποστήριξη της κοινωνικής
ένταξης και κοινωνικής συνοχής στο
Δήμο Πειραιά. Η ομάδα έργου,
αποτελείται από πέντε (5) Στελέχη
Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης/
Κοινωνικούς Λειτουργούς, οι οποίοι
από τον Αύγουστο 2020 έως τον Μάιο
2021, έχουν καταγράψει (intake) 2206
δυνητικά ωφελούμενους του
προγράμματος.



Κοινωνική Υπηρεσία SIP
 Από το σύνολο των καταγραφών, σε 1927

άτομα έχει γίνει λήψη κοινωνικού ιστορικού
και μέσω του εξατομικευμένου πλάνου
παρέμβασης 364 άτομα έλαβαν
συμβουλευτική. Για την κάλυψη των
αναγκών, υπήρχε συχνή επικοινωνία (follow
up) με 715 άτομα. Τέλος, τα Στελέχη Άμεσης
Κοινωνικής Παρέμβασης/ Κοινωνικοί
Λειτουργοί, στα πλαίσια του προγράμματος,
επικοινώνησαν με 3150 δημότες ή/και
κατοίκους του Δήμου Πειραιά, με σκοπό να
ενημερώσουν για προγράμματα, υπηρεσίες
και παροχές του Δήμου που μπορούν να
επωφεληθούν.



Κοινωνική Υπηρεσία SIP
 Στο πλαίσιο της γενικότερης

ενεργοποίησης όλων των
υποστηρικτικών πόρων και διαθέσιμων
δικτύων, κρίθηκε μείζονος σημασίας η
αναγκαία δικτύωση των ωφελούμενων
με όλους τους κοινωνικούς φορείς
(ιδιωτικούς και μη) προκειμένου να
υπάρχει αφενός μια ολιστική
υποστήριξη ως προς την κάλυψη των
στοιχειωδών αναγκών τους και
αφετέρου να ανακύψει ένα κοινωνικό
δίκτυο μεταξύ όλων των φορέων όπου
θα σκοπεύει στην εποικοδομητική και
αλληλοϋποστηρικτική συνεργασία τους.
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Παρεμβάσεις στο δρόμο – Street Work

 Το Πρόγραμμα Παρέμβαση στο
Δρόμο- Street Work έχει ως στόχο τη
χαρτογράφηση των σημείων
συγκέντρωσης ατόμων που δεν
διαθέτουν σταθερή και ασφαλή
κατοικία, τη γνωριμία μαζί τους, τη
διερεύνηση των αναγκών τους και τη
δικτύωση τους με άλλες υπηρεσίες.

 Επιπλέον, όπου κρίνεται αναγκαίο
γίνεται και διάθεση ειδικού υλικού
για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσής τους.



Παρεμβάσεις στο δρόμο – Street Work
 Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος

πραγματοποιήθηκαν 24 δράσεις
παρέμβασης στο δρόμο, κατά τις οποίες
προσεγγίστηκαν άνθρωποι που
διαβιούν στο λιμάνι και πέριξ αυτού,
παραπέμφθηκαν σε ιατρικές υπηρεσίες
για την παροχή ιατροφαρμακευτικής
φροντίδας, παρασχέθηκε ενημέρωση
προκειμένου να αιτηθούν επιδοματική
υποστήριξη (ΚΕΑ), υποστήριξη και
δικτύωση στο αίτημα στέγασης με την
παραπομπή για τις προαπαιτούμενες
ιατρικές εξετάσεις και την προεργασία
εισαγωγής τους στον ξενώνα.



Παρεμβάσεις στο δρόμο – Street Work
 Στην πλειονότητά τους τα άτομα που

απευθύνθηκαν στη δράση “Παρέμβαση στο Δρόμο”,
είναι άνεργοι, άποροι, ανασφάλιστοι, Ρομά,
τοξικοεξαρτημένοι, χρόνια πάσχοντες, μετανάστες.

 Η συνδρομή στον Ξενώνα “Ανακούφιση” αφορά
στην υποστήριξη των φιλοξενούμενων εκεί με τη
λήψη των κοινωνικών ιστορικών τους και τη
διερεύνηση των αναγκών τους.

 Στις περιπτώσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί
παραπομπές και συνοδείες για την παροχή
ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, διεκπεραίωση
γραφειοκρατικών ζητημάτων για τη λήψη
επιδομάτων, όπως ΚΕΑ, ΚΕΠΑ κλπ.
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Παρεμβάσεις & Καλές Πρακτικές 

 Από τον Αύγουστο του 2020 έως και τον Μάιο του 2021, 261 ωφελούμενες

οικογένειες του προγράμματος, υποστηρίχθηκαν με τις εξής ενέργειες:

 ιατρικές συνοδείες

 συνοδείες διεκπεραίωσης επιδομάτων (ΚΕ.Π.Α, Κ.Ε.Α)

 άμεση διασύνδεση με κοινωνικούς φορείς/ υπηρεσίες

 υποστήριξη στην έκδοση εγγράφων (κάρτες ανεργίας, κάρτες μετακίνησης

Μ.Μ.Μ κ.ά)

 διασύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω του προγράμματος SIP Re.enter

 υποστήριξη και κινητοποίηση ωφελούμενων



 SOCIAL INNOVATION PIRAEUS

Κόμβος Κοινωνικής Καινοτομίας Πειραιά

 Διεύθυνση: Ζωσιμαδών 11 & Ελ. Βενιζέλου, Πειραιάς, Τ.Κ. 18531

 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 4101753/756

 Ιστότοπος: www.socialhub.gr

 Email: info@socialhub.gr

 Facebook: Social Innovation Piraeus | Facebook

 Instagram: @socialinnovationpiraeus
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