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Σχετικά με εμένα 

Ονομάζομαι Bandiugou Diawara, κατάγομαι από το Μάλι και μένω στο Παλέρμο εδώ και αρκετά χρόνια. 

Είμαι κοινωνικός λειτουργός στο Ινστιτούτο Valdesi, στο οποίο έχω την ευθύνη να υποδέχομαι και να 

βοηθάω άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως π.χ. άστεγους και άλλα άτομα που βιώνουν 

δύσκολες καταστάσεις. Η εργασία μου ως κοινωνικού λειτουργού συνδέεται στενά με την επιχείρηση, 

στην οποία είμαι ιδρυτικός εταίρος, με το όνομα Giocherenda. Η λέξη «Giocherenda» είναι από την 

αφρικανική γλώσσα «pulaar» της φυλής των Φούλα που σημαίνει: «Αλληλεγγύη, επίγνωση της 

αλληλεξάρτησης, δύναμη που προέρχεται από το να μοιραζόμαστε πράγματα, χαρά να κάνουμε 

πράγματα μαζί». Η Giocherenda είναι μια κοινωνική εταιρεία στον δημιουργικό τομέα με στόχο να 

προσφέρει σε άλλους, να στηρίξει άτομα που θέλουν να εργαστούν, να μάθουν, να συμμετάσχουν και 



 

να έχουν μια νέα ευκαιρία στη ζωή τους. Στην Giocherenda προσπαθούμε να γνωρίσουμε τους 

ανθρώπους, να ανακαλύψουμε τις φιλοδοξίες και τις ικανότητές τους και να καλωσορίσουμε το ταλέντο 

τους. Αυτή είναι και η προσέγγισή μου ως κοινωνικού λειτουργού. 

Η Giocherenda είναι μια κοινωνική επιχείρηση που συστάθηκε το 2017 στο Παλέρμο από μια ομάδα 

νέων δημιουργών από διάφορες χώρες, όπως το Μάλι, την Γκάμπια, τη Γουινέα Κονάκρι, την Ιταλία, κλπ., 

τους οποίους ένωσε η επιθυμία να δημιουργήσουν κάτι νέο, να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας και της αλληλεγγύης. Συστάθηκε σε μια πολύ δύσκολη, από πολιτική άποψη, περίοδο κατά 

την οποία οι «μαύροι» θεωρούνταν εισβολείς. Ωστόσο, εμείς αναζητούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να 

δώσουμε κάτι σε άλλους, να προσφέρουμε κάτι στη χώρα υποδοχής και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες 

απασχόλησης. Η ομάδα αποτελείται από 10 άτομα, αλλά υπάρχουν και άλλα άτομα υπό δοκιμασία, όπως 

ξυλουργοί, ράφτες, άτομα με δεξιότητες στους τομείς του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας και του 

μάρκετινγκ. Όταν ένα νέο άτομο μπαίνει στην ομάδα, στην Giocherenda δεν λαμβάνουμε υπόψη το 

βιογραφικό και τις δεξιότητες που το άτομο ισχυρίζεται ότι έχει, αλλά, σύμφωνα «με τον αφρικανικό 

τρόπο», εστιάζουμε περισσότερο στην εξάσκηση και αμέσως βάζουμε τον υποψήφιο υπό δοκιμασία. Αν 

μπορεί να κάνει ό,τι ισχυρίζεται ότι μπορεί να κάνει και συμμερίζεται τις αξίες της Giocherenda, τότε 

μπορεί να μπει στην ομάδα. 

 

Φωτογραφία – Γωνιά καταστήματος της Giocherenda 

 



 

Η πορεία μου προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τα κύρια 

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Πριν από την πανδημία, η επιχείρηση πήγαινε πολύ καλά. Υπήρχε μεγάλη παραγωγή, τα μέλη του 

προσωπικού είχαν συμβόλαιο χάρη στο έργο In Gioco που έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσει η 

λειτουργία του καταστήματος. Πράγματι, το έργο In Gioco μας βοήθησε να ανοίξουμε το φυσικό 

κατάστημα και να διευρύνουμε την γκάμα των προϊόντων μας. Οι υπάλληλοι εργάζονταν υπό πλήρη 

απασχόληση και πουλούσαμε πολλά προϊόντα, χάρη στους πολλούς τουρίστες και τους ντόπιους 

αγοραστές. Πριν από το άνοιγμα του καταστήματος, η επιχείρησή μας επικεντρωνόταν κυρίως στη 

δημιουργία και παραγωγή παιχνιδιών. Είχαμε εστιάσει, επίσης, στην παροχή εκπαιδεύσεων σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές στα σχολεία, στη βάση του έργου «Ηρωική Φαντασία» (Heroic Imagination), 

το οποίο αναφέρεται στην ψυχολογία που βασίζεται στον ηρωισμό και σε δραστηριότητες μη τυπικής 

διδασκαλίας, με στόχο να ενθαρρύνουμε την ομαδική ένταξη, την ανεκτικότητα και να αφυπνίσουμε την 

περιέργεια στους νέους. Χάρη στο έργο In Gioco, επεκταθήκαμε και στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

και οργανωθήκαμε για να προσφέρουμε τα προϊόντα μας και στο διαδίκτυο. Έχουμε πλέον την 

ιστοσελίδα μας, καθώς και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram και το Facebook, 

ως αποτέλεσμα της υποστήριξης που λάβαμε από ειδικούς. Μέσω αυτών των καναλιών, μπορούμε να 

προβάλλουμε τα προϊόντα μας. Από αυτή την άποψη, θα πρόσθετα ότι η Giocherenda, σε αντίθεση με 

άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν ορίζει τιμή για τα προϊόντα της, αλλά μια ελάχιστη εισφορά, 

μέσω της οποίας μπορούμε τουλάχιστον να ανακτήσουμε το κόστος των πρώτων υλών και των πόρων 

που χρησιμοποιήσαμε. Το έργο επρόκειτο να τελειώσει όταν ξεκίνησε η πανδημία, ωστόσο τα 

περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν είχαν ως επακόλουθο την αναστολή των εργασιών παραγωγής και 

διανομής των προϊόντων μας. 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Η πανδημία μας ανάγκασε να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις και δυσκολίες ακριβώς την περίοδο 

κατά την οποία τα πράγματα πήγαιναν καλά για εμάς. 

Παρόλο που οι δραστηριότητες σταμάτησαν, εμείς έπρεπε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε το ενοίκιο 

με τους λίγους οικονομικούς πόρους που είχαμε στη διάθεσή μας. Ωστόσο, αποφασίσαμε να σκεφτούμε 

καινοτόμα και αποφασίσαμε να επεκτείνουμε την γκάμα των προϊόντων μας προσθέτοντας νέα υλικά 

και στιλ, π.χ. συνδυάζοντας το σικελικό με το αφρικανικό στιλ. Ήταν μια περίοδος κατά την οποία 

αφιερωθήκαμε στην έρευνα για να καταλήξουμε σε νέα στιλ και σχέδια και, έπειτα, ξεκινήσαμε 

περισσότερο την ψηφιακή μας δραστηριοποίηση. Ψηφιοποιήσαμε ένα από τα παιχνίδια μας, το οποίο 

είναι πλέον προσβάσιμο από τη σελίδα μας στο Facebook και μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί μέσα 

από άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Skype και το Zoom. Έτσι, λοιπόν, ήταν και μια ευκαιρία να 

δοκιμάσουμε τα παιχνίδια μας διαδικτυακά. 

Επιπλέον, στην αρχή της πανδημίας, αρχίσαμε να σχεδιάζουμε και να παράγουμε μάσκες που θα 

μπορούσαν να είναι μοντέρνες, άνετες και προσβάσιμες σε όλους. Στην αρχή, τις προσφέραμε δωρεάν, 

ωστόσο, στη συνέχεια, αποφασίσαμε να ζητούμε μια ελάχιστη εισφορά για να μπορούμε να 

ανακτήσουμε τουλάχιστον το κόστος των υλικών και των πόρων. 



 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έμαθα ότι πρέπει πάντα να βασιζόμαστε μόνο στον εαυτό μας και ότι 

μπορούμε να βασιζόμαστε σχετικά και σε άλλους. Κατάλαβα ότι πρέπει πάντοτε να έχουμε ένα 

εναλλακτικό σχέδιο Β΄ και επίσης ένα σχέδιο Γ΄, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι θα χρειαστεί να 

αντιμετωπίσουμε και σε ποιους ανθρώπους μπορούμε πραγματικά να βασιστούμε. Πρέπει να είμαστε 

έτοιμοι να δοκιμάσουμε νέα πράγματα, να είμαστε καινοτόμοι και να εξερευνούμε αντί να εστιάζουμε 

μόνο στα πράγματα που ήδη κάνουμε. 

 

     

Φωτογραφία – Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από την Giocherenda 

Τα μελλοντικά μου σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Αυτή την περίοδο προσπαθούμε να συμμετάσχουμε σε άλλες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων και 

να λάβουμε χρηματοδότηση για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα. Θέλουμε, επίσης, 

να εκπαιδεύσουμε και άλλα άτομα, Σικελούς και μη, που θέλουν να μάθουν και να εργαστούν. Αρχίσαμε 

να δεχόμαστε και άλλους νέους προσκαλώντας τους να μπουν στην ομάδα μας. Το κριτήριο πρόσληψης 

είναι η προθυμία τους να εργαστούν και η επιθυμία να προσθέσουν κάτι καινούργιο σε αυτό που 

κάνουμε. Στην πραγματικότητα, πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε πολλά ταλέντα στην 

πορεία. Σημασία έχει η προθυμία. Ο Ομάρ, ο οποίος εργάζεται μαζί μας από το 2017, στην αρχή ήξερε 

μόνο να σχεδιάζει. Ήταν πολύ εργατικός, επιθυμούσε να κάνει πολλά πράγματα, αλλά φοβόταν μήπως 

κάνει λάθη. Τον εμπιστευτήκαμε και τον παροτρύναμε να δοκιμάσει διάφορα πράγματα και τώρα μπορεί 

να κάνει τα πάντα. Πιστεύω ότι όποιο άτομο είναι αφοσιωμένο μπορεί να πετύχει και να επιδείξει 

εξαιρετικά αποτελέσματα. Πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα  

Συμβουλεύω όσους επιθυμούν να εργαστούν στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα να περιβάλλονται 

από ανθρώπους που πιστεύουν πραγματικά στην ιδέα και είναι πρόθυμοι να εργαστούν. Δεν αρκεί να 

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κατάλαβα ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε νέα 

πράγματα, να είμαστε καινοτόμοι και να εξερευνούμε αντί να εστιάζουμε μόνο στα πράγματα που 

ήδη κάνουμε.» 



 

έχετε κάποιες δεξιότητες. Πρέπει, επίσης, να θέλετε εσείς οι ίδιοι να αναπτυχθείτε και να εργαστείτε 

σκληρά. Μόνο έτσι μπορείτε να πετύχετε στην εργασία σας και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Ποτέ 

μην σταματάτε όταν τα πράγματα πάνε στραβά, αλλά πάντα να καταβάλλετε επιπλέον προσπάθεια 

προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα. 

Η Giocherenda ως εργαλείο για την ανάπτυξη αλληλεγγύης 

Στην εργασία μου ως κοινωνικού λειτουργού, συχνά χρησιμοποιώ τα παιχνίδια της Giocherenda. Με 

βοηθούν να επικοινωνώ με ανθρώπους που βιώνουν πολύ δύσκολες στιγμές, να αλληλεπιδρώ μαζί τους 

και αυτό τους βοηθά να ανοιχτούν και να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους. Ο στόχος μας με την 

Giocherenda είναι να προσφέρουμε σε άλλα άτομα και να αυξήσουμε την αλληλεγγύη. Πρόσφατα, ένα 

νέο άτομο μπήκε στην ομάδα. Εργαζόταν πολύ σκληρά για καιρό σε γεωργικές εκτάσεις και, όταν μας 

μίλησε για τις ικανότητές του ως ράφτη, αποφασίσαμε να τον καλωσορίσουμε στην ομάδα μας και τώρα 

συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της επιχείρησης. Στην Giocherenda προσπαθούμε να βγάλουμε 

τον καλύτερο εαυτό των ανθρώπων και να τους δώσουμε ένα μέλλον. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε 

όλο τον κόσμο να ανακαλύψει ότι η αλληλεγγύη είναι υποχρεωτική επιλογή, γιατί όλοι εξαρτόμαστε από 

άλλους. 

https://giocherenda.it/  

https://www.facebook.com/giocherenda 

https://www.instagram.com/giocherenda/ 

 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε ο οργανισμός CESIE. 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

1. Τι έμαθα από αυτή την ιστορία; 
2. Τι έμαθα αναφορικά με τον τρόπο υπέρβασης των προβλημάτων που δημιουργούνται από 

απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδημία του κορονοϊού; 
3. Πώς θα αξιοποιήσω όσα έμαθα στο μέλλον; 
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