
„Didžiojo draugo“ programa 

Į Uteną atkeliavo „Didžiojo draugo“ programa, kurią pagal programos „Big Brothers 

Big Sisters“ principus įgyvendina Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai. 

„Big Brothers Big Sisters“ programa yra viena seniausių, geriausiai žinomų ir efektyviausių 

programų pasaulyje, skirtų padėti vaikams. 

Ši programa gimė 1904 metais Jungtinėse Amerikos valstijose. Jos pagrindiniai tikslai buvo padėti 

jauniems žmonėms, kurie gyvena socialiai apleisti, kuriems trūksta tvirto ir teigiamo suaugusio 

žmogaus pavyzdžio.  

Į Lietuvą „Big Brothers Big Sisters“ programa atkeliavo 1995 metais. Ją inicijavo Atviros Lietuvos 

fondas, o Paramos vaikams centras pradėjo vykdyti Vilniuje. Šiuo metu programa sėkmingai veikia 

įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. 

Būna, kad vaikams reikia juos išklausančio, suprantančio, palaikančio ir išmokančio, 

kaip elgtis įvairiose gyvenimiškose situacijose žmogaus. "Didžiojo draugo" programoje tokiu 

žmogumi tampa programos savanoriai - Didieji draugai. 

Programos esmė - profesionaliai prižiūrima suaugusio ir 7-14 metų vaiko draugystė, 

kuri padeda vaikui sustiprėti, labiau pasitikėti savimi, bendrauti su kitais draugiškai, išmokti 

pasirūpinti savimi ir šalia esančiais. Savanoriu gali būti vyresnis nei 18 metų žmogus, turintis 

pakankamai bendravimo su vaikais patirties, gebantis laikytis taisyklių ir būti pakankamai lankstus 

naujose situacijose. Didžiojo draugo“ programos draugystė vyksta pagal taisykles. Didysis draugas 

su mažuoju draugu susitinka kartą per savaitę ir užsiima įvairiausiais jiems abiems patinkančiais 

dalykais: kalbasi, kuria, žaidžia, skaito, spardo kamuolį, eina pasivaikščioti, žiūri filmą, kepa pyragą 

ir sugalvoja kitų labai šaunių dalykų. Sutartis pasirašoma vieneriems metams. 

Savanorystės tema Lietuvoje šiandien labai aktuali. Pasaulyje daugelis žmonių yra 

susižavėję savanorystės idėja, tačiau pas mus tai pakankamai naujas reiškinys. Savanoriška pagalba 

labiausiai žinoma iš visuomeninių „Maisto banko“ ir „Darom“ akcijų. Tokios nevyriausybinės 

organizacijos, kaip „Gelbėkit vaikus“, „Jaunimo linija“, „Paramos vaikams centras“ į savo veiklą 

įtraukia savanorius. Savanorio įvaizdis keičiasi ir formuojasi pagal tai, kokios pagalbos reikia 

visuomenei. 

 2011 metais Lietuvoje buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad savanoriškoje veikloje 

dalyvauja ar dalyvavo 34 procentai apklaustųjų. Tyrėjai nurodo, kad tarp turinčiųjų savanorystės 

patirties daugumą sudaro jaunimas iki 29 metų (45 proc.), aukštąjį išsilavinimą (48 proc.) ir dideles 

pajamas (49 proc.) turintys gyventojai.  Apklausos duomenimis,  nemažai  žmonių Lietuvoje norėtų 

savanoriauti, tačiau jiems trūksta informacijos apie savanorystės vietas ir sąlygas.  

Kas yra savanoris? Savanoris tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris laisva valia skiria savo laiką, 

žinias, patirtį ir energiją visuomenei naudingam darbui ir negauna už tai piniginio atlygio.  

Savanorystė padeda žmogui jaustis reikalingu, susirasti naujų draugų, leidžia išbandyti save naujose 

situacijose ir suteikia galimybę išmokti bendrauti ir dirbti komandoje. 

Jei susidomėjai ir norėtum tapti savanoriu „Didžiojo draugo“ programoje, tavęs lauksime 

Utenos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. 

 Adresas: Utena, Aukštakalnio g. 5 (Utenos poliklinika, 5 aukštas) penktadieniais nuo 8 iki 15val. 
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