
SOCIAL NET

Τι προσφέρουμε;
• Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη για ΑμεΑ και τις οικογένειές τους
• Παραϊατρική υποστήριξη για ΑμεΑ
• Ομαδικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ΑμεΑ
• Ομάδες υποστήριξης για οικογένειες ΑμεΑ

Υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας ΑμεΑ 
και των οικογενειών τους

Σε ποιον απευθύνεται 
η υπηρεσία; 
Σε ενήλικα ή ανήλικα ΑμεΑ και τις 
οικογένειές τους, που διαμένουν στον 
Δήμο του Πειραιά.

Δήμος Πειραιά

Υλοποιούμε δράσεις για την κοινωνική συμπερίληψη των ΑμεΑ, με 
στόχο την καταπολέμηση του στίγματος, των διακρίσεων και της 

περιθωριοποίησής τους.

ΔΩΡΕΑΝ!



SOCIAL NET

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ηλεκτρονικά: social-net.kmop.org/services/care-for-disabilities

Τηλεφωνικά: 210.411.85.16 

e-mail: socialnet@kmop.org

Δια ζώσης: Ματρόζου 1 & Τζαβέλλα, Πειραιάς

Η ομάδα μας
Είναι πολυκλαδική και περιλαμβάνει 

ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς και ειδικούς θεραπευτές.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πέρα από το 
μονοπάτι της δυσκολίας,

υπάρχουν δρόμοι που ακόμα δεν 
έχουν ανακαλυφθεί

Για περισσότερες πληροφορίες, 
σαρώστε με την κάμερα του 

κινητού σας τηλεφώνου

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των 
Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑμεΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.)» και κωδικό ΟΠΣ 5093139, η οποία 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με 
τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», με βάση τη με αρ. πρωτ. 20438/323/24-05-2021 
Απόφαση ένταξης του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠ «Αττική» 2014- 2020.



SOCIAL NET

Τι προσφέρουμε;
• Κατ’ οίκον υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης
• Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη
• Ομαδικές δράσεις κοινωνικής ένταξης και ψυχαγωγίας

Υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ατόμων 
τρίτης ηλικίας

Σε ποιον απευθύνεται 
η υπηρεσία; 
Σε ηλικιωμένα άτομα που διαμένουν στον 
Δήμο του Πειραιά, με προτεραιότητα στη 
Β’ και στη Γ’ Δημοτική Κοινότητα.

Δήμος Πειραιά

Στόχος μας, η υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης των ανθρώπων 
μεγαλύτερης ηλικίας μέσω της κάλυψης των αναγκών τους και της 

κοινωνικής τους ενδυνάμωσης.

ΔΩΡΕΑΝ!



SOCIAL NET

Ηλεκτρονικά: social-net.kmop.org/services/care-for-elderly

Τηλεφωνικά: 210.411.85.16 

e-mail: socialnet@kmop.org

Δια ζώσης: Ματρόζου 1 & Τζαβέλλα, Πειραιάς

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η ομάδα μας
Είναι πολυκλαδική και περιλαμβάνει 

νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς και ειδικούς θεραπευτές.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι εκείνος που 
μπορεί να αξιοποιήσει νέες προκλήσεις 
καιευκαιρίες,

δεν γερνάει ποτέ

Για περισσότερες πληροφορίες, 
σαρώστε με την κάμερα του 

κινητού σας τηλεφώνου

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των 
Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑμεΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.)» και κωδικό ΟΠΣ 5093139, η οποία 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με 
τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», με βάση τη με αρ. πρωτ. 20438/323/24-05-2021 
Απόφαση ένταξης του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠ «Αττική» 2014- 2020.



SOCIAL NET

Τι προσφέρουμε;
Ομαδικές Δράσεις 

• Ομάδες συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης σε 
εφήβους

• Ομάδες εστιασμένης συζήτησης και δημιουργικής 
έκφρασης σε εφήβους

• Ομάδες συμβουλευτικής και εστιασμένης συζήτησης 
(workshops) σε ομάδες γονέων/συλλόγους γονέων και 
κηδεμόνων

• Δράσεις κοινωνικής ένταξης και δικτύωσης με στόχο 
την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών

Ατομικές Δράσεις 
• Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη 

σε εφήβους
• Εξατομικευμένη συμβουλευτική 

υποστήριξη στο οικογενειακό πλαίσιο

Υποστήριξη και Φροντίδα εφήβων έως 15 ετών με 
υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας

Σε ποιον απευθύνεται 
η υπηρεσία; 
Σε εφήβους έως 15 ετών και τις οικογένειές 
τους που διαμένουν στον Δήμο του Πειραιά.

Δήμος Πειραιά

Στόχος μας, να συμβάλουμε στην πρόληψη των φαινομένων του 
σχολικού εκφοβισμού, της νεανικής παραβατικότητας, της σχολικής 

διαρροής και του κοινωνικού στίγματος.

ΔΩΡΕΑΝ!



SOCIAL NET

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ηλεκτρονικά: social-net.kmop.org/services/care-for-teens

Τηλεφωνικά: 210.411.85.16 

e-mail: socialnet@kmop.org

Δια ζώσης: Ματρόζου 1 & Τζαβέλλα, Πειραιάς

Η ομάδα μας
Είναι πολυκλαδική και περιλαμβάνει 

ψυχολόγους και κοινωνικούς 
λειτουργούς.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πίσω από 
ένα παιδί που παραβιάζει τα όρια,

υπάρχει μια ευαίσθητη φωνή που 
ζητά υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες, 
σαρώστε με την κάμερα του 

κινητού σας τηλεφώνου

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των 
Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑμεΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.)» και κωδικό ΟΠΣ 5093139, η οποία 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με 
τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», με βάση τη με αρ. πρωτ. 20438/323/24-05-2021 
Απόφαση ένταξης του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠ «Αττική» 2014- 2020.


