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Despre mine  

Numele meu este Bandiougou Diawara, sunt din Mali și locuiesc în Palermo de câțiva ani. Sunt asistent 

social la Institutul Valdesi. Aici mă ocup să primesc și să ajut persoanele aflate în dificultate, cum ar fi, de 

exemplu, persoanele fără adăpost și alte persoane care se confruntă cu situații dificile. Munca mea de 

asistent social are o legătură puternică cu afacerea în care sunt membru fondator, numită Giocherenda. 

Giocherenda este un cuvânt din limba africană pulaar care înseamnă: ”Solidaritate, conștientizarea 

interdependenței, puterea care vine din împărtășire, bucuria de a face împreună”. Giocherenda este o 

companie de promovare socială în sectorul creativ care își propune să doneze altora, să sprijine oamenii 

care doresc să lucreze, să învețe, să se implice și să aibă o nouă șansă. La Giocherenda încercăm să 



 

cunoaștem oamenii, să le descoperim ambițiile și abilitățile și să le primim talentul. Aceasta este și 

abordarea mea ca asistent social.  

Giocherenda este o întreprindere socială care a fost creată în 2017 la Palermo de către un grup de tineri 

creatori din diferite țări, inclusiv Mali, Gambia, Guineea Conakry, Italia etc., toți uniți de dorința de a crea 

ceva nou, de a contribui la dezvoltarea societății și la solidaritate. S-a născut într-o perioadă foarte grea 

din punct de vedere politic în care ”negrul” era văzut ca invadator. În schimb, am vrut să găsim o 

modalitate de a dărui altora, de a adăuga ceva țării noastre gazdă și de a crea locuri de muncă. Echipa este 

formată din 10 persoane, dar sunt și alte persoane supuse procesului, inclusiv dulgheri, croitori, oameni 

cu competențe în sectoarele turism, antreprenorial și marketing. Când o persoană nouă se alătură 

grupului, la Giocherenda nu ținem cont de CV și de abilitățile pe care persoana pretinde că le are, ci, așa 

cum se întâmplă ”în mod african”, ne concentrăm mai mult pe practică și punem imediat candidatul la 

test. Dacă poate face ceea ce pretinde că poate și are dorința de a duce mai departe valorile Giocherenda, 

atunci se alătură echipei. 

 

Fotografii- Giocherenda colțul de cumpărături 

 

 



 

Drumul meu către CCS și principalele realizări înainte de Pandemie  

Înainte de pandemie, afacerea mergea foarte bine. A fost multă producție, angajații erau sub contract 

datorită proiectului In Gioco care a permis începerea magazinului. Într-adevăr, proiectul In Gioco ne-a 

ajutat să deschidem magazinul propriu-zis și să extindem gama de produse. Băieții au lucrat cu normă 

întreagă și am vândut foarte mult datorită numeroșilor turiști și cumpărătorilor locali. Înainte de 

deschiderea magazinului, afacerea noastră s-a concentrat mai ales pe crearea și producția de jocuri. De 

asemenea, ne-am concentrat pe oferirea de traininguri la școală, bazate pe proiectul Heroic Imagination, 

o psihologie bazată pe eroism, și pe activități de predare non-formală cu profesori și copii în sălile de clasă, 

având ca scop încurajarea integrării în grup, toleranța și trezirea curiozității tinerilor. Datorită proiectului 

In Gioco, ne-am extins și la textile și ne-am organizat pentru a putea oferi produsele noastre și online. 

Acum avem un site web și, de asemenea, pagini pe rețelele de socializare precum Instagram și Facebook, 

datorită sprijinului experților care ne-au ajutat. Prin aceste canale ne putem prezenta și produsele. În 

acest sens, aș adăuga că Giocherenda, spre deosebire de alte activități, nu necesită un preț pentru 

produsele sale, ci o contribuție minimă care să ne permită măcar să recuperăm costul materiilor prime și 

al resurselor folosite. Proiectul era pe cale să se încheie când a început pandemia, provocând o izolare 

îndelungată și, în consecință, suspendarea activităților noastre de producție și distribuție..  

 

Provocările cu care m-am confruntat în timpul pandemiei și soluții inovatoare 

pentru a le depăși.  

Pandemia ne-a forțat să ne confruntăm cu multe provocări și dificultăți tocmai atunci când lucrurile 

mergeau bine pentru noi. 

Activitățile s-au oprit, dar a trebuit să continuăm să plătim chiria cu puține resurse financiare disponibile. 

Cu toate acestea, am decis să gândim în mod inovator și am decis să extindem gama produselor noastre, 

adăugând noi materiale și stiluri, de exemplu amestecând stilurile siciliene cu cele africane. A fost un 

moment de cercetare, pentru a veni cu noi stiluri și design-uri și apoi să ne lansăm mai mult pe digital. Am 

digitizat unul dintre jocurile noastre, acum accesibil de pe pagina noastră de Facebook și, de asemenea, 

utilizabil de pe alte platforme online precum Skype și Zoom. Prin urmare, a fost și o oportunitate de a ne 

testa jocurile online. 

În plus, la începutul pandemiei, am început să proiectăm și să producem măști care ar putea fi la modă, 

dar și confortabile și accesibile tuturor. La început am cerut o ofertă gratuită și apoi am decis să începem 

cu o contribuție minimă care să ne permită să recuperăm măcar costurile materialelor și resurselor. 

În timpul pandemiei am învățat că trebuie să te bazezi întotdeauna doar pe tine și că te poți baza relativ 

pe ceilalți. Am înțeles că trebuie să avem întotdeauna un plan B și, de asemenea, un plan C pentru că nu 

știi niciodată cu ce te vei confrunta și pe ce oameni te poți baza cu adevărat. Trebuie să fim pregătiți să 

testăm noi terenuri, să fim inovatori și să explorăm, în loc să ne concentrăm doar pe lucrurile pe care le 

facem deja. 

“ În timpul pandemiei, am înțeles că trebuie să fim pregătiți să testăm noi terenuri, să fim inovatori și 

să explorăm, în loc să ne concentrăm doar pe lucrurile pe care le facem deja.” 



 

 

     

Fotografie - Produse textile realizate de Giocherenda 

Planurile și aspirațiile mele de viitor pentru dezvoltarea carierei mele în CCS.  

În acest moment încercăm să participăm la alte apeluri și să obținem fonduri pentru a continua să facem 

ceea ce am făcut întotdeauna. De asemenea, vrem să pregătim noi tineri, sicilieni și nu numai, care vor să 

învețe și să muncească. Am început să deschidem ușa altor tineri invitându-i să ni se alăture. Îi recrutăm 

pe baza dorinței lor de a lucra și a dorinței de a adăuga ceva nou în ceea ce facem. De fapt, credem că 

talentele pot fi descoperite pe parcurs. Voința este cea care contează. Omar, care lucrează cu noi din 2017, 

la început a știut doar să deseneze. Era foarte muncitor; avea o mare dorință de a face dar îi era și frică sa 

nu greșească. Am avut încredere în el și l-am împins să încerce altceva și acum poate face totul. Cred că 

oricine se implică poate reuși și obține rezultate excelente. Trebuie să le oferim încredere. 

Sugestia mea pentru cei care doresc să lucreze în CCS  

Îi sfătuiesc pe cei care doresc să lucreze în sectorul creativ și cultural să se înconjoare de oameni care cred 

cu adevărat în idee și care sunt dispuși să lucreze. Nu este suficient să ai niște aptitudini; trebuie să ai și 

dorința de a crește și de a munci din greu. Numai așa poți să reușești în munca ta și să-ți dezvolți afacerea. 

Nu te opri niciodată când lucrurile merg prost, dar fă întotdeauna un pas mai departe. 

Giocherenda ca instrument de creştere a solidarităţii 

În munca mea de asistent social, mă trezesc adesea că folosesc jocurile Giocherenda. Mă ajută să comunic 

cu oameni care trec prin momente foarte grele, să interacționez cu ei și asta îi ajută să se deschidă. Scopul 

Giocherenda este de a oferi celorlalți și de a crește solidaritatea. Recent, o persoană nouă s-a alăturat 

echipei. Obișnuia să lucreze din greu în domeniile agricole și când ne-a povestit despre aptitudinile sale 

de croitor, am decis să-l primim în echipă și acum contribuie activ la afacere. La Giocherenda încercăm să 

scoatem ce e mai bun de la oameni și să le oferim un viitor. Scopul nostru este să-i ajutăm pe toți să 

descopere că solidaritatea este o alegere obligatorie, deoarece toți depindem de ceilalți. 

https://giocherenda.it/  

https://www.facebook.com/giocherenda 

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

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


 

 

 

Această poveste de bună practică este pregătită de CESIE 

 

Întrebări de auto-reflecție 

1. Ce am învățat din această poveste? 
2. Ce am învățat despre cum să depășesc problemele cauzate de situații neașteptate, cum ar fi 

pandemia de COVID-19? 
3. Cum voi folosi ceea ce am învățat în viitor? 

 

 

 

 

 

 


