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Apie mane 

Mano vardas Bandiougou Diawara. Esu iš Malio, bet jau keletą metų gyvenu Palerme. Esu Valdesi 

instituto socialinis darbuotojas. Šiame institute aš priimu ir padedu žmonėms, turintiems sunkumų, 

pavyzdžiui, benamiams ir kitiems sudėtingas situacijas patyrusiems asmenims. Mano socialinio 

darbuotojo darbas yra glaudžiai susijęs su įmone, kurios narys steigėjas esu – įmone, pavadinimu 

„Giocherenda.“ Giocherenda yra fulų kalbos žodis, reiškiantis „solidarumą, tarpusavio priklausomybės 

suvokimą, dalijimosi stiprybę, veikimo kartu džiaugsmą“. „Giocherenda“ yra kūrybiniam sektoriui 

priklausanti socialinės paramos įmonė, kurios tikslas – aukoti kitiems, remti ir palaikyti žmones, norinčius 

dirbti, mokytis, dalyvauti ir gyvenime gauti dar vieną galimybę. Savo įmonėje stengiamės pažinti žmones, 



 

atrasti jų ambicijas ir gebėjimus bei skatinti jų talentą. Toks yra ir mano, kaip socialinio darbuotojo, 

požiūris.  

„Giocherenda“ yra socialinė įmonė, kurią 2017 metais Palerme įkūrė grupė jaunų kūrėjų iš įvairių šalių: 

Malio, Gambijos, Gvinėjos, Konakrio, Italijos ir kitų. Visus šiuos jaunus žmones vienija noras sukurti kažką 

naujo, prisidėti prie visuomenės vystymosi ir solidarumo ugdymo. Įmonė buvo įkurta politiškai labai 

sudėtingu laikotarpiu, kai tamsios odos spalvos žmonės turėjo blogą reputaciją. Norėdami parodyti, kad 

tai nėra tiesa, stengėmės rasti būdą, kaip galėtume ką nors duoti kitiems, sukurti pridėtinę vertę savo 

šaliai bei įkurti verslą. Mūsų komandą sudaro 10 žmonių, tačiau joje dirba ir daugiau asmenų, įskaitant 

stalius, siuvėjus bei žmones, turinčius įgūdžių turizmo, verslo ir rinkodaros srityse. Kai prie mūsų grupės 

nori prisijungti naujas žmogus, nevertiname nei jo CV, nei įgūdžių, kuriuos asmuo teigia turintis: 

elgiamės „afrikietiškai“, t.y. daugiau dėmesio skiriame praktikai ir iškart duodame kandidatui praktinę 

užduotį. Jei prie įmonės veiklos prisijungti norintis asmuo iš tikrųjų gali daryti tai, ką tvirtina galintis, ir 

nori toliau puoselėti įmonėje „Giocherenda“ puoselėjamas vertybes, mes jį priimame į savo komandą.  

 

„Giocherenda“ parduotuvės kampelis 

 

 



 

Mano kelias link kultūros ir kūrybos sektoriaus (KKS) ir svarbiausi pasiekimai iki 

pandemijos  

Prieš pandemiją mūsų verslui sekėsi labai gerai. Gamybos buvo daug, darbuotojai dirbo pagal sutartis. 

Komanda dirbo prie projekto „In Gioco“, kurio dėka galėjome atidaryti parduotuvę. Iš tiesų šis projektas 

mums padėjo atidaryti fizinę parduotuvę ir praplėsti gaminių asortimentą. Vaikinai dirbo pilnu etatu,  

daugybės turistų ir vietinių pirkėjų dėka padarėme daug pardavimų. Iki parduotuvės atidarymo mūsų 

verslas daugiausia buvo orientuotas į žaidimų kūrimą ir gamybą. Taip pat daug dėmesio skyrėme 

mokymams mokykloje, paremtiems projektu „Heroic Imagination“ – herojiškumu pagrįsta psichologija ir 

neformaliojo švietimo veiklomis dirbant klasėse su mokytojais ir vaikais, kuriomis siekiama skatinti 

grupės integraciją, toleranciją bei žadinti jaunuolių smalsumą. Projekto „In Gioco“ dėka mūsų veikla taip 

pat išsiplėtė į tekstilės sritį. Be to, sugalvojome būdą, kaip galėtume pasiūlyti įsigyti savo gaminius 

internetu. Dabar, ekspertų, kurie mums padėjo dėka, turime savo interneto svetainę ir puslapius 

socialiniuose tinkluose „Instagram“ ir „Facebook“. Visų šių priemonių pagalba taip pat galime parodyti 

savo gaminius. Norėčiau dar pridurti, kad „Giocherenda,“ skirtingai nei kitos veiklos sritys, už savo 

gaminius reikalauja ne užmokesčio, o minimalaus įnašo, suteikiančio galimybę susigrąžinti pinigus už 

žaliavas ir panaudotus išteklius. Prasidėjus pandemijai, šis projektas turėjo baigtis, todėl vyko ilgas 

uždarymo procesas ir dėl jo buvo sustabdyta mūsų gamybos ir platinimo veikla.  

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti 

Pandemija mus privertė susidurti su daugybe iššūkių ir sunkumų kaip tik tuo metu, kai viskas sekėsi 

puikiai. 

Dėl pandemijos mūsų veikla sustojo, tačiau vis tiek turėjome ir toliau mokėti nuomą, o finansinių išteklių 

buvo nedaug. Nepaisant to, nusprendėme mąstyti novatoriškai ir išplėsti savo gaminių asortimentą, į jį 

įtraukdami naujų medžiagų ir stilių, pavyzdžiui, derindami sicilietiškus ir afrikietiškus stilius. Tai buvo 

tyrimams ir analizei skirtas laikotarpis, siekiant sukurti naujus stilius ir dizainus ir daugiau koncentruotis į 

skaitmeninę erdvę. Suskaitmeninome vieną iš savo žaidimų, kuris dabar yra prieinamas mūsų 

„Facebook“ puslapyje bei naudojamas ir kitose internetinėse platformose, tokiose kaip „Skype“ ir 

„Zoom.“ Tokiu būdu atsirado galimybė išbandyti mūsų žaidimus internete.  

Be to, pandemijos pradžioje pradėjome kurti ir gaminti kaukes, kurios buvo madingos, patogios ir 

visiems prieinamos. Pradžioje norėjome kaukes gaminti nemokamai, bet vėliau nusprendėme pradėti 

nuo minimalaus įnašo, kad galėtume susigrąžinti pinigus už išlaidas, skirtas medžiagoms ir panaudotiems 

ištekliams.  

Pandemijos metu supratau, kad pirmiausia visada reikia pasikliauti savimi, tačiau iš dalies galima 

pasitikėti ir kitais. Supratau, kad visada reikia turėti planą B ir planą C, nes niekada nežinai, su kuo gali 

tekti susidurti ir kokiais žmonėmis tikrai galima pasitikėti. Turime būti pasiruošę išbandyti naujas sritis, 

būti novatoriški ir pasirengę išnagrinėti įvairias galimybes, užuot sutelkę dėmesį į tai, ką jau darome.  

„Pandemijos metu supratau, kad turime būti pasiruošę išbandyti naujas sritis, būti novatoriški ir 

pasirengę išnagrinėti įvairias galimybes, užuot sutelkę dėmesį į tai, ką jau darome.“  



 

 

     

Įmonės „Giocherenda“ sukurti tekstilės gaminiai 

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS 

Šiuo metu stengiamės dalyvauti ten, kur mus kviečia, ir gauti lėšų, kad galėtume ir toliau daryti tai, ką 

visada darėme. Taip pat norime apmokyti naujus jaunus žmones (siciliečius ir ne tik), norinčius mokytis ir 

dirbti. Atveriame duris jauniems žmonėms, pakviesdami juos prisijungti prie mūsų komandos. Jaunuolius 

įdarbiname atsižvelgdami į jų norą dirbti bei norą įnešti į mūsų įmonę naujų vėjų. Mes tikime, jog 

žmogaus talentą galima atrasti palaipsniui. Svarbiausia yra noras. Pavyzdžiui, nuo 2017 metų kartu su 

mumis dirbantis Omaras iš pradžių mokėjo tik piešti. Jis buvo labai darbštus žmogus, kuris labai norėjo 

dirbti, bet bijojo suklysti. Mes juo pasitikėjome ir skatinome jį pabandyti ką nors naujo – dabar Omaras 

gali viską. Tikiu, kad kiekvienas pareigingas ir darbui atsidavęs žmogus gali pasisekti puikių rezultatų – 

reikia tik juo pasitikėti.  

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS  

Žmonėms, norintiems dirbti kultūros ir kūrybos sektoriuje, patariu save apsupti žmonėmis, kurie tvirtai 

tiki jūsų idėja ir nori dirbti. Neužtenka tiesiog turėti tam tikrų įgūdžių – taip pat reikia turėti noro tobulėti 

ir sunkiai dirbti. Tik taip galėsite sėkmingai dirbti ir plėsti savo verslą. Niekada nesustokite tuomet, kai 

patiriate sunkumų – visada ženkite žingsnį į priekį.  

„Giocherenda“ – įmonė, ugdanti solidarumą  

Dirbdamas socialiniu darbuotoju dažnai naudojuosi „Giocherenda“ žaidimais. Jie man padeda bendrauti 

su žmonėmis, patiriančiais labai sunkias akimirkas, ir jiems tampa lengviau man atsiverti. Įmonės 

„Giocherenda“ tikslas yra padėti kitiems ir stiprinti solidarumą. Neseniai prie mūsų komandos prisijungė 

naujas žmogus. Anksčiau jis sunkiai dirbo žemės ūkio srityje, tačiau kai papasakojo apie savo siuvimo 

įgūdžius, nusprendėme jį priimti į savo komandą ir dabar šis žmogus aktyviai prisideda prie mūsų verslo. 

Savo įmonėje stengiamės akcentuoti geriausias žmonių savybes ir sukurti jiems šviesią ateitį. Mūsų 

tikslas – padėti kiekvienam žmogui suprasti, kad solidarumas yra būtina savybė, nes mes visi esame 

priklausomi nuo kitų.  

 



 

https://giocherenda.it/  

https://www.facebook.com/giocherenda 

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

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė organizacija CESIE 

 

Klausimai savianalizei 

1. Ko aš išmokau iš šios istorijos?  
2. Ką, perskaitęs šią istoriją, aš išmokau apie tai, kaip galima įveikti problemas, kurias sukelia 

netikėtos situacijos, pvz., COVID-19 pandemija? 
3. Kaip įgytas žinias aš panaudosiu ateityje? 
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