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Η ΗΜΕΡΙΔΑ
Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Ο στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των φορέων και πολιτών για τα αποτελέσματα 
και τις κοινωνικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν κατά τον 1ο χρόνο υλοποίησης του 
έργου, καθώς και η παρουσίαση καινοτόμων εργαλείων που αναπτύχθηκαν με σκοπό τη 
δημιουργία ενός ισχυρού Δικτύου κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και 
των διακρίσεων στο Πειραιά με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο τομέα 
αυτό. Επιπλέον, μέσω της ημερίδας στοχεύουμε στην ανάπτυξη συνεργειών με τις Τοπικές, 
Περιφερειακές και Εθνικές Αρχές. Παράλληλος στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας και 
ισχυρήςισχυρής αναγνωρισιμότητας του Δικτύου Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, 
τόσο στους δυνητικά ωφελούμενους ώστε να αξιοποιήσουν τα οφέλη που τους παρέχει  το 
έργο, όσο και στο ευρύ κοινό.

Επίσημοι προσκεκλημένοι, αλλά και εμπειρογνώμονες από τον τομέα της Κοινωνικής 
Πολιτικής, θα μοιραστούν τις απόψεις τους για τους τρόπους επίλυσης των μεγάλων 
κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο Πειραιάς, θα παρουσιάσουν 
τρόπους συνεργασίας και δικτύωσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης στο Δήμο Πειραιά, θα 
εκτεθούν μεθοδολογικά και ψηφιακά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν από το Social In-
novation Piraeus για την  ενοποίηση των παρεμβάσεων, τον συντονισμό και 
παρακολούθησηπαρακολούθηση των δράσεων κοινωνικής συνοχής που συντελούνται στο Δήμο Πειραιά, 
από όλους τους  φορείς και τα κοινωνικά δίκτυα. Με αυτό τον τρόπο θα καταφέρουμε να 
δημιουργήσουμε «Έναν Πειραιά – Μία Κοινωνία» που θα  παρέχει σε όσους έχουν ανάγκη 
ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, σε μια αγορά εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
όλων των κατοίκων του Πειραιά.

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 | ώρα 10:00 π.μ.

ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;
Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους φορείς (Τοπικές, Περιφερειακές και Εθνικές Αρχές, 
ΜΚΟ, κοινωνικά δίκτυα) που δραστηριοποιούνται στον  Πειραιά στους τομείς της 
κοινωνικής ένταξης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της καταπολέμησης της φτώχειας και 
των διακρίσεων, καθώς και επιχειρήσεις, Συνδέσμους επιχειρήσεων, Επιμελητήρια και 
ενεργούς πολίτες που επιθυμούν να συμβάλουν στο να μετατρέψουμε τον Πειραιά σε μια 
Κοινωνία αλληλεγγύης. 
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