
Ουρανία Σακελλαράκη

Κανένας μόνος! 
Ενισχύοντας την κοινωνική

συνοχή: 
Ηκαινοτομία στην πράξη



Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο 
Πειραιά – Social Innovation Piraeus



Η σημασία της χαρτογράφησης των αναγκών των

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων για το Δίκτυο Πρόληψης

και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά.



«Φτάσε, όπου δεν μπορείς»
– Νίκος Καζαντζάκης

Αύγουστος 2020 – Σεπτέμβριος 2021

Απολογισμός



Δράσεις άμεσης παρέμβασης

Καταγραφή ανέργων

Κατηγορία NEETS

Ειδική ομάδα ναυτικών

Άνεργοι

Σχολικά είδη & ΜΑΠ

Κοινωνικό φροντιστήριο

Μαθησιακά κουπόνια

Μαθητές

Υποστήριξη μοναχικών

Καμπάνια εμβολιασμού

Υλιστική συνδρομή

Ηλικιωμένοι

Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι , 
μονογονείς & ΑμΕΑ

Χαρτογράφηση αναγκών

Οικογένειες



Στοιχεία καινοτομίας
…από την θεωρία στην πράξη…

Τα αιτήματα για συμμετοχή και υποστήριξη
από τις κοινωνικές δράσεις και παρεμβάσεις
του SIP, αξιολογούνται μέσα από τη
διαδικασία της μοριοδότησης του βαθμού
ευαλωτότητας των ωφελούμενων.

Μοριοδότηση ευαλωτότητας

Έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί η
χαρτογράφηση των κοινωνικών υπηρεσιών,
αλλά και των φορέων της κοινωνίας των
πολιτών που έχουν δράση στον Πειραια,
δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα πλήρη
κοινωνικό χάρτη.

Κοινωνικός χάρτης

Μέσα από συγκεκριμένες συμπράξεις και
συνεργασίες της ομάδας έργου με τοπικούς
φορείς κοινωνικής πολιτικής, έχει επιτευχθεί
μία σειρά κοινών δράσεων στήριξης των
ευάλωτων ομάδων του Πειραιά.

Συμπράξεις & συνεργασίες

Σκοπός του SIP είναι η λειτουργία μίας
«ομπρέλας» κοινωνικών υπηρεσιών και
κοινωνικών φορέων, με στόχο πάντα τη
βέλτιστη, άμεση και πιο αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των αιτημάτων των δημοτών
και πολιτών που ωφελούνται από το έργο.

«Ομπρέλα» υπηρεσιών



Κοινωνικός χάρτης

Ο κοινωνικός χάρτης έχει αναπτυχθεί σε έντυπη και
ψηφιακή μορφή και αποτυπώνει:

1. Τις κοινωνικές δομές του δήμου ανά τομέα 
δράσης και δημοτική κοινότητα

2. Τους κοινωνικούς φορείς που στον Δήμο ανά 
τομέα δράσης και δημοτική κοινότητα

3. Τους ωφελούμενους της πράξης ανά ομάδα 
ευαλωτότητας και δημοτική κοινότητα

4. Τους ωφελούμενους της δράσης street work

5. Έχει επίπεδα διαβαθμισμένης πρόσβασης

6. Περιλαμβάνει στοιχεία «κλειδί» για τον κάθε 
ωφελούμενο

7. Επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο



(πολύ) - Ευαλωτότητα



Στοχευμένες Μελέτες
Με βάσει τα στοιχεία που προκύπτουν από τα αιτήματα των ωφελούμενων στην πλατφόρμα του έργου, έχει 

εκπονηθεί και συνεχίζει να υλοποιείται μία σειρά κοινωνικών μελετών. 



Στρατηγικός σχεδιασμός

Οι κοινωνικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη
υλοποιηθεί και που σχεδιάζονται για το προσεχές
διάστημα έχουν τους ακόλουθους στόχους:

1. Άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των
ευπαθών ομάδων

2. Αντιμετώπιση της φτώχειας στις ευάλωτες
ομάδες

3. Κοινωνική ενσωμάτωση των ανέργων και
περιθωριοποιημένων

4. Αναβάθμιση δομών και υπηρεσιών κοινωνικών
φορέων

5. Εφαρμογή του προγράμματος ως ένα Δίκτυο
κοινωνικών παρεμβάσεων και σχεδιασμού
κοινωνικών δράσεων



Στόχοι 2021 και 2022

Κοινωνική 
ενδυνάμωση

Συνέργειες & 
Διαβουλεύσεις

Κοινωνική συνοχή

Ενίσχυση του θεσμού του Κοινωνικού Φροντιστηρίου που ήδη λειτουργεί η ΚΟΔΕΠ για
παιδιά απόρων και ευάλωτων οικογενειών του Δήμου Πειραιά, δεδομένης της
αυξημένης ζήτησης στην αρχή κάθε σχολικού έτους κατά την περίοδο υποβολής των
αιτήσεων των δικαιούχων. Επιπλέον, έχει εκπονηθεί ειδική μελέτη για την υλοποίηση
δράσης παροχής μαθησιακών κουπονιών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών του Δήμου.

Σχεδιασμός επιπλέον δια ζώσης διαβουλεύσεων με τοπικούς στον Δήμο Πειραιά, λόγω
της αυξημένης ζήτησης που έχει παρουσιαστεί ήδη κατά τις προηγούμενες δύο τοπικές
διαβουλεύσεις. Λειτουργεί ήδη ιστοχώρος για ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις σε
διάφορες θεματολογίες. Συνέργειες με φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και
ΠΦΥ για άτομα με δυσκολία μετακίνησης (ηλικιωμένοι, ΑμΕΑ). Δικτύωση με Δήμους που
υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής καινοτομίας (Άμστερνταμ, Στοκχόλμη).

Συνεχίζοντας την καταγραφή των ωφελούμενων στην πλατφόρμα του έργου, δίνεται η
δυνατότητα στο επιστημονικό προσωπικό να χαρτογραφήσει ακόμα καλύτερα τις
ανάγκες των ευάλωτων δημοτών και κατοίκων. Ήδη, μέσα στο 2020 έχει γίνει η αρχική
καταγραφή, συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα σε μελέτη αποτύπωσης των συνθηκών
διαβίωσης των κοινωνικά ευάλωτων δημοτών. Επικαιροποίηση για το 2021 και 2022.



Καλές πρακτικές

SIP Re.enter:

Ειδικό εργαλείο κοινωνικής ενδυνάμωσης, με στόχο
την υποστήριξη άνεργων ωφελούμενων για
διασύνδεση με την αγορά εργασίας, φέροντάς τους
σε επαφή με δυνητικούς εργοδότες. Μέχρι σήμερα
έχουν εισαχθεί σε εργασία 7 άτομα, πρώην άποροι
και άνεργοι.

Οδηγός επιβίωσης:

Σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου
ο πρώτος οδηγός επιβίωσης κοινωνικά ευάλωτων
ομάδων, με πλήρη καταγραφή των κοινωνικών
δομών και των φορέων παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας στο Δήμο Πειραιά.



Νέες κοινωνικές μελέτες
…θέτοντας τους επόμενους στόχους…

Αποτύπωση των αναγκών των μακροχρόνια
και βραχυχρόνια ανέργων, καθώς ανέργων
NEETS του Δήμου και εκπόνηση προτάσεων
κοινωνικών δράσεων με στόχο την κοινωνική
τους ένταξη και βιώσιμη ενσωμάτωση.

Ανεργία & Νέοι

Αποτύπωση των αναγκών των πολύτεκνων
και τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου
Πειραιά και εκπόνηση προτάσεων
κοινωνικών δράσεων με στόχο την κοινωνική
τους ενσωμάτωση και βέλτιστη διαβίωση.

Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονείς

Αποτύπωση των αναγκών των ατόμων τρίτης

ηλικίας του Δήμου Πειραιά και εκπόνηση
προτάσεων κοινωνικών δράσεων με στόχο
την κοινωνική τους ενσωμάτωση και βέλτιστη
διαβίωση.

Ηλικιωμένοι

Μέσα από το street work, έχει προχωρήσει η
καταγραφή αστέγων και περιπλανώμενων
ατόμων στους δρόμους του Πειραιά. Σε αυτό
το πλαίσιο, θα εκπονηθεί και σχετική μελέτη
για τη νεανική παραβατικότητα.

Παραβατικοί νέοι



Λιγότερα λόγια, περισσότερες πράξεις.



Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 
Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social 
Innovation Piraeus

Ζωσιμαδών 11, 18531, Πειραιάς
210 4101753 / 756

info@socialhub.gr
www.socialhub.gr 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.  


