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Sėkmės istorija iš Palermo 
 

APIE MANE 
Esu Diassigui Khaoussou, man 19 metų. Gimiau ir iki 2016 m. gyvenau Senegale, paskui 
išvykau į Italiją. 

Pradžia buvo labai sunki, jaučiausi vienišas ir pasimetęs. Pirmajame pabėgėlių priėmimo 
centre „Casa Marconi“ gyveno 300 žmonių. Bendravau tik su draugais iš Senegalo, nes 
kalbėjome tuo pačiu dialektu, o su kitais pabėgėlių centro gyventojais, deja, negalėjau 
susikalbėti. 

Vis tik pradėjau lankyti pagrindinės mokyklos aštuntąją klasę ir po penkių mėnesių gavau 
pagrindinės mokyklos baigimo diplomą. 

Kadangi mokytis mėgstu, nusprendžiau tęsti mokslus ir padedant moksleivių organizacijai, 
man pavyko „peršokti“ tris klases ir baigti specialią vienerių metų trukmės vidurinio 
ugdymo programą. 

 

MANO PATIRTIS SĖKMINGOS INTEGRACIJOS Į 
BENDRUOMENĘ LINK 
PIRMIEJI ŽINGSNIAI 

Įveikti iššūkius bei integruois į bendruomenę padėjo studentų organizacija „Exodos“. Jie 
kvietė mane dalyvauti įvairiuose kultūriniuose renginiuose, skatino įsitraukti į savanorišką 
veiklą, dalyvauti seminaruose bei mokymuose, o taip vesti kūrybines dirbtuves ir mokymus 
migrantams, kurie susiduria su sunkumais mokyklose ar turi sunkumų integruojantis.  

Tokiu būdu įsitraukiau į asociacijos „Ragazzi Harraga“ vykdomą projektą, kurio tikslas - 
padėti  be palydos atvykusiems nepilnamečiams migrantams įsitvirtinti šalyje ir susikurti 
naują gyvemimą. 

Dalyvaudamas mokymuose ir pats dirbadamas kaip mokytojas susiradau draugų 
bendraamžių tarpe, išmokau naujų, aktyvių mokymosi metodų bei  įgijau geros patirties. 

PROBLEMOS, SU KURIOMIS SUSIDŪRIAU 

Pradžioje nieko nepažinojau. Miestas buvo nežinomas, todėl niekur neišeidavau. Labai 
varžė kalbos barjeras, nes nemokėjau nei anglų, nei italų kalbos. Jaučiausi niekam 
netinkamas ir nereikalingas. Pagrindinės mokyklos mokytojai nukreipė į studentų 
organizaciją „Exodos“, kurioje savanoriaudamas užmezgiau santykius su aplinkiniais. 
Visada troškau būti labiau išsimokslinęs, dėl to buvau atviras ir pasiruošęs priimti viską, 
kas man buvo siūloma prieglaudoje. Dalyvavau įvairiose veiklose ir sugebėjau įsilieti į 
vietos bendruomenę, tapti jos dalimi ir tuo pačiu padėti integruotis ir kitiems jauniems 
migrantams. 

 

 

 

 

 
Diassigui, 

atvykęs į Italiją  
iš Senegalo 

 

 

 



 
AŠ – BENDRUOMENĖS NARYS 

Mokykla man suteikė galimybę atlikti penkių mėnesių stažuotę restorane, kuriame ir 
dabar dirbu virėjo padėjėju. Vėliau pateikiau paraišką tapti kultūros mediatoriumi 
asociacijos „Ragazzi Harraga“ mokymuose, nes jaučiau, kad turiu tam reikalingų 
žinių ir kompetencijų. Svajoju sukurti jaunų žmonių iš Senegalo organizaciją, kuri 
padėtų puoselėti mūsų (senegaliečių) prigimtinę kultūrą bei spartinti integracijos 
procesus. Aš ir dar keli jaunuoliai jau įkūrėme organizaciją „Niofaro“, esu jos 
viceprezidentas.  

Šiuo metu, bendradarbiaudami su Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų agentūra 
(UNCHR) įgyvendiname bendrą projektą ir vykdome tokias veiklas, kaip internetinių 
kursų organizavimas volofų (Senegalo valstybinė kalba) kalbos mokymuisi, taip pat 
kursai politinio sąmoningumo, integracijos problemų sprendimo mokyklose bei 
komunikacijos temomis. 

Šiuo metu dirbu pagalbos tarnyboje, kuri teikia pagalbą Palermo regione 
gyvenantiems jaunuoliams, norintiems gauti daugiau informacijos apie mokymosi 
galimybes, sveikatos priežiūros institucijas ir kitas veiklas, kurios yra siūlomos 
mieste. 

Nugalėjęs sunkumus, įgijau daug geros patirties. Tačiau tik studijos universitete 
galutinai atvers visas duris, padės įsitvirtinti Italijoje bei įgyvendinti mano tikslus. 
Manau, kad tokie veiksniai kaip įsipareigojimas, atkaklumas, pasitikėjimas, sėkmė ir 

bendravimas su gerais žmonėmis, užtikrino mano sėkmę integruojantis į vietos bendruomenę. 

 

„Požiūris yra sėkmės garantas. Nuo vadovo požiūrio priklauso  
visos komandos sėkmė.“ 

 
KĄ PATARČIAU JAUNIEMS MIGRANTAMS 

 Mokytis pradėkite jau pabėgėlių priėmimo centre ir nuolat tobulėkite. 
 Palaikykite ryšį su vietinėmis organizacijomis. 
 Glaudžiai bendradarbiaukite su mokytojais ir jaunimo organizacijų darbuotojais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projektas finansuotas pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas. Skelbiama medžiaga atspindi autorių požiūrį, todėl  Švietimo mainų paramos fondas ir 
Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį. 

 

 

 


