
Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vykdoma savanoriška „Vyresniųjų Draugų“ 

programa remiasi pagrindiniais BBBS (Big brothers, Big sisters) programos principais ir tikslais. BBBS 

programa (Lietuvoje žinoma “Vyresnio draugo” pavadinimu) buvo sukurta JAV prieš šimtą metų. Jos veikla 

rėmėsi pavienių bendruomenės narių susirūpinimu vaikais, kurie savo gyvenime patyrė įvairius sunkumus, 

emocinį ar fizinį smurtą, nepriežiūrą, bendraamžių atstūmimą ir yra didesnėje rizikos grupėje. Programos 

esmė savanoriškas bendravimas su vienu 7 – 12 metų vaiku (Mažuoju Draugu/Drauge), išgyvenančiu 

sunkumus. Tai unikali programa, kurios sėkmingumą užtikrina stabili vaiko ir savanorio draugystė, 

specialus savanorių paruošimas ir profesionali vaiko ir savanorio draugystės priežiūra. Į Lietuvą „Big 

Brothers Big Sisters“ programa atkeliavo 1995 metais. Lietuvoje šią programą inicijavo Atviros Lietuvos 

Fondas. Paramos vaikams centras pradėjo ją vykdyti Vilniuje. Šiuo metu programa sėkmingai veikia 

įvairiuose Lietuvos miestuose ir mokyklose. Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje 

tarnyboje  „Vyresniųjų Draugų“ programa vykdoma nuo 2000  metų. Savanorius Vyresniuosius Draugus 

parengia ir draugystę su Mažaisiais Draugais koordinuoja psichologės, programos koordinatorės. 

“Vyresniųjų Draugų” programa suteikia galimybę jaunimui  savanoriškai  įsitraukti į rizikos grupės vaikų 

gyvenimą, sukurti pasitikėjimu paremtą draugystę. Programoje dalyvauja 10 – 11 klasių  mokiniai, kurie 

nori savarankiškai bendrauti su rizikos grupės vaikais, padėdami ugdyti jų sugebėjimus, savybes ir įgūdžius, 

reikalingus sėkmingai adaptacijai. Savanoriu Vyresniuoju Draugu, gali tapti kiekvienas 10 – 11 klasės 

mokinys, kuriam svarbi vaikų gerovė ir kuris sutinka paskirti  keletą valandų savo laisvalaikio vaikui, 

kuriam reikalinga pagalba. 

Programos esmė – ilgalaikis bendravimas su vienu vaiku, siekiant išugdyti vaiko atsakomybę, 

pasitikėjimą ir rūpinimąsi savimi ir kitais. 

Programos tikslai: 

 sukurti ilgalaikio,  savanoriško, individualaus ir ugdančio bendravimo su vaiku 

programą  jaunimui, siekiant aktyvaus dalyvavimo visuomenės veikloje; 

 padėti integruotis į  visuomenę vaikams, kurie yra emociškai nesaugūs, vieniši, 

netekę tėvų globos, patyrę krizę; 

 skatinti bendruomenės  dalyvavimą ir paramą, suteikiant savanorišką neprofesionalią 

psichologinę  pagalbą vaikams. 

 „Vyresniųjų Draugų“ programoje savanorio ir vaiko draugystė vyksta pagal taisykles. Jų draugystę 

profesionaliai prižiūri ir draugauti padeda programos koordinatorius – psichologas. 



Norint tapti programos „Vyresnieji Draugai“  savanoriu reikia  paskambinti ir susitarti dėl 

pokalbio su programos koordinatorėms, tel. (8 315) 75507 

 


