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Starszy Brat � Starsza SiostraStarszy Brat � Starsza Siostra

W ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy o¿ywi³a siê dyskusja na temat roli wolontariuszy w przedsiêwziêciach s³u¿¹cych
zapobieganiu zagro¿eniom spo³ecznym oraz pomocy ludziom najbardziej potrzebuj¹cym. Sta³o siê to g³ównie za spra-
w¹ przygotowywanej przez Sejm ustawy reguluj¹cej zasady funkcjonowania wolontariatu w Polsce. O wolontariu-
szach s³yszymy najczê�ciej przy okazji ró¿nego rodzaju konfliktów zbrojnych oraz klêsk ¿ywio³owych � to oni uczestni-
cz¹ w bezpo�redniej pomocy uchod�com i najbardziej poszkodowanym. Ich rola i miejsce okazuje siê jednak znacz¹ca
nie tylko w tak spektakularnych sytuacjach. Dowodem na to jest program Starszy Brat � Starsza Siostra, którego idea
oparta jest na wolontariacie i który z powodzeniem realizowany jest od lat w wielu miejscach na �wiecie.

Mira Prajsner

rogram Starszy Brat � Starsza Siostra
skierowany jest do dzieci znajduj¹cych siê

w trudnej sytuacji ¿yciowej. Pomoc¹ im mo¿e
s³u¿yæ doros³y wolontariusz (czyli �starszy brat�
lub �starsza siostra�), który co najmniej przez
rok bêdzie opiekowa³ siê m³odszym od siebie
dzieckiem, dawa³ wzorce osobowe, wspiera³ je
w nauce, spêdza³ z nim wolny czas, podnosi³
jego samoocenê. Program ma za zadanie tylko
uzupe³niaæ i wspieraæ dzia³ania rodziny, a nie
zastêpowaæ j¹. Dobór dzieci i wolontariuszy
odbywa siê wiêc przy akceptacji rodziny.

S³u¿ba Starszy Brat � Starsza Siostra jest �wiad-
czona dla dzieci w Stanach Zjednoczonych od
prawie 100 lat. Zapocz¹tkowana zosta³a, dziêki
wysi³kom pojedynczych ludzi, wykazuj¹cych tro-
skê o dobro zagro¿onych dzieci � dzieci, które sta-
wia³y czo³a wielu przeszkodom i grozi³o im, ¿e nie
bêd¹ mog³y w pe³ni rozwin¹æ swoich mo¿liwo�ci.
Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest ponad 500
programów SBSS, anga¿uj¹cych ponad 125000
wolontariuszy. W po³owie lat 40. XX wieku pro-
gram rozpocz¹³ dzia³alno�æ w Kanadzie i Japonii.
Dzisiaj program rozwin¹³ siê w prawie dwunastu
krajach Europy �rodkowej i Wschodniej, jako efekt
Programu Rozwoju Wolontariatu Instytutu Spo³e-
czeñstwa Otwartego.

Pierwszym krajem w Europie �rodkowej i
Wschodniej, który wprowadzi³ program w 1995 r.
by³a Litwa, nastêpnie w 1996 r. Republika Czech.
Ich sukces wykaza³ jak du¿e znaczenie w tej czê-
�ci Europy mo¿e mieæ anga¿owanie wolontariu-
szy �wiadcz¹cych pomoc przy rozwi¹zywaniu
problemów spo³ecznych. W Polsce program jest
realizowany przez 56 o�rodków i objêto nim oko³o
4000 dzieci. Jak pisze w pierwszym numerze Biu-
letymu RAZEM krajowy koordynator programu

� Piotr Konczewski Kiedy rozpoczynali�my ten
program w Polsce, kraj obwieszony by³ plakata-
mi �Palê, bo lubiê�. Chcieli�my wykorzystaæ to
has³o zapraszaj¹c ludzi do robienia czego�, co
mo¿na naprawdê polubiæ � pomagania innym.
Chcieli�my, aby jego wezwanie by³o zachêt¹ do
¿ycia pozytywnego, alternatyw¹ dla ludzi m³o-
dych i starszych, sposobem ¿ycia, mod¹ � ¿ycia
nie tylko w �wiecie moich problemów i mojego
�ja�, plakatów i walentynek, ale czego� znacz-
nie piêkniejszego � s³u¿enia innym, tym dla któ-
rych ¿ycie jest bardzo trudne.

Misja programu

Program Starszy Brat/Starsza Siostra jest
prostym pomys³em stworzenia relacji pomiê-
dzy dwiema osobami � jedn¹ starsz¹ ni¿ dru-
ga. Zwi¹zek z troskliw¹ osob¹ doros³¹ mo¿e
pomóc m³odemu cz³owiekowi przyswoiæ te do-
bre nawyki, które umo¿liwi¹ mu prowadziæ
zdrowe i produktywne ¿ycie: chêæ do nauki,
pozytywne postrzeganie samego siebie i przy-
sz³o�ci; pozytywne warto�ci takie jak troskli-
wo�æ, sprawiedliwo�æ spo³eczna, uczciwo�æ i
odpowiedzialno�æ; kompetencje spo³eczne: za-
wieranie przyja�ni, planowanie, podejmowa-
nie decyzji oraz przeciwstawianie siê zacho-
waniom negatywnym.

Program ma na celu dobro dziecka, respektu-
j¹c wolê jego rodziców, rodziny, chce przyj�æ mu
z pomoc¹, daj¹c szansê na d³u¿sz¹ (rok, dwa) opie-
kê osoby doros³ej, która chce po�wiêciæ mu czê�æ
swojego czasu. Tworzenie takich par, wyszukiwa-
nie dzieci, którym trzeba pomóc, rozmowy z ro-
dzicami � jest celem Programu. Najwa¿niejsze jest
w nim dziecko � jego rodzina i jego przysz³o�æ.
Wolontariusze przeszkoleni i przygotowani do

pracy pomagaj¹ dziecku w nauce, w rozwi¹zywa-
niu codziennych problemów. Przynosz¹ nadziejê.
�Du¿y� pomaga �Ma³emu�, silniejszy � s³absze-
mu. Daje szanse na normalny rozwój.

Program wykorzystuje podej�cie �kierowa-
nia przypadkiem�, które zaczyna siê od wstêp-
nego wywiadu z ka¿dym dzieckiem i wolonta-
riuszem, poprzez orientacjê i szkolenie, do utwo-
rzenia zwi¹zku, nadzorowania zwi¹zku i wresz-
cie zakoñczenia zwi¹zku. Praca ta jest wykony-
wana przez �kieruj¹cego przypadkiem�, który jest
przeszkolony profesjonalnie do oceniania potrzeb

dziecka. Kieruj¹cy przypadkiem okre�la przydat-
no�æ wolontariusza jako �Starszego�, tworzy
zwi¹zek, który zaspokoi potrzeby dziecka, moty-
wuje wolontariusza, wspiera i kieruje zwi¹zkiem
w czasie, i kiedy to konieczne, rozwi¹zuje go.

Kto uczestniczy w programie?

Uczestnikami programu s¹: dziecko (czê-
sto w odbiorze spo³ecznym okre�lane jako
�trudne�), rodzina dziecka, wolontariusz
oraz osoba kieruj¹ca przypadkiem. Projekt
obejmuje m.in. nastêpuj¹ce kategorie dzieci:

F Rodzeñstwo osób terminalnie chorych

F Dzieci z rodzin rozwiedzionych / wy-
chowywane przez samotne matki

F Maj¹ce powa¿ne niepowodzenia w szkole

F Osamotnione w grupie rówie�niczej

F Z nisk¹ samoocen¹

F Wychowuj¹ce siê w trudnych warunkach
rodzinnych i ekonomicznych

F Pozbawione wsparcia ze strony osób
doros³ych

F  �le traktowane przez otoczenie pod
wzglêdem emocjonalnym i/lub fizycznym.
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Projekt jest form¹ wsparcia dla rodziny dziec-
ka i nie ma charakteru programu terapeutyczne-
go. Uczestnicz¹cy w nim wolontariusze deklaru-
j¹ ró¿ne rodzaje motywacji do pracy z dzieckiem.
Najczê�ciej spotykane to: poczucie sprawiedliwo-
�ci spo³ecznej, chêæ �sp³aty d³ugu�, identyfikacja
z odbiorcami pomocy, skryte ambicje i marzenia,
chêæ zmiany i rozwiniêcia swoich umiejêtno�ci,
potrzeba uczestnictwa w czym� wa¿nym

Wyboru wolontariusza do udzia³u w programie
dokonuje kieruj¹cy przypadkiem. Organizuje on
wszelk¹ pomoc dla starszego brata/siostry w posta-
ci szkoleñ, spotkañ warsztatowych, grup wsparcia i
monitoringu. Przy wyborze wolontariusza bierze pod
uwagê: jego wiek (powinien mieæ ukoñczone
17 lat), fakt czy jest on cz³onkiem danej spo-
³eczno�ci lokalnej, czy przejawia w³a�ciw¹ mo-
tywacjê do udzia³u w programie, zgadza siê prze-
strzegaæ jego zasad, ma wystarczaj¹ce do�wiad-
czenia i umiejêtno�ci, by pracowaæ z dzieckiem.
Osoba kieruj¹ca przypadkiem powinna posia-
daæ wiedzê i umiejêtno�ci na temat tego: jak za-
pewniæ trwa³o�æ zwi¹zku z dzieckiem uczestni-
cz¹cym w parze, z kim wspó³pracowaæ w pro-
cesie diagnozowania dziecka, gdzie szukaæ wo-
lontariuszy oraz wszelkiej pomocy i wsparcia
dla programu.

Dokonuj¹c wyboru wolontariusza, kie-
ruj¹cy przypadkiem bierze pod uwagê jego
cechy osobowo�ciowe takie jak: umiejêt-
no�æ utrzymywania d³u¿szego zwi¹zku,
rozs¹dna elastyczno�æ i tolerancja w no-
wych sytuacjach spo³ecznych, respektowa-
nie norm spo³ecznych, stabilno�æ umys³owa i
emocjonalna.

Kim jest starszy brat?

Starszy brat jest dla dziecka przyjacielem,
wspó³towarzyszem, obroñc¹, tym, który wspiera.
Pomaga mu w nauce, rozwija jego zainteresowa-
nia, odwiedza z nim ciekawe miejsca, uczy wspó³-
pracy i zdrowej komunikacji z otoczeniem, zdro-
wego stylu ¿ycia. Proponuje szerok¹ i realistycz-
n¹ ofertê sposobów spêdzania wolnego czasu.
Wolontariusz nie jest pracownikiem socjalnym
(nie ma mo¿liwo�ci ingerowania w ¿ycie rodzi-
ny, przeprowadzania wywiadów rodzinnych itp.),
nie spe³nia roli rodzica i czasowego opiekuna.

Ka¿dy wolontariusz przystêpuj¹cy do pra-
cy z dzieckiem musi zdaæ sobie sprawê z faktu,
¿e jego obecno�æ nie zmieni automatycznie i
diametralnie sytuacji m³odszego brata /siostry
� potrzeba na to czasu i docenienia najdrob-
niejszych pozytywnych zmian w zachowaniu

dziecka. Wolontariusz powinien równie¿ sta-
raæ siê uczyæ s³uchaæ, przygl¹daæ siê, nie for-
mu³owaæ szybkich ocen oraz nie narzucaæ swo-
ich warto�ci przekonañ.

Etapy realizacji programu

F Rozpoznanie sytuacji lokalnej � diagno-
za problemów i zasobów

F Wprowadzenie do programu wolonta-
riuszy, dzieci i rodziców

F Utworzenie pary i podpisanie stosow-
nego kontraktu (okre�laj¹cego m.in. warunki i
czas jej funkcjonowania).

F  Sporz¹dzenie realistycznego planu
funkcjonowania pary

F Opieka nad par¹ zw³aszcza w sytuacjach
kryzysowych

F Zakoñczenie pracy

F Prowadzenie dokumentacji
Rozwi¹zanie pary jest procesem. Mo¿liwe

jest wcze�niejsze zerwanie �zwi¹zku� w sytu-
acjach gdy:

F  Pomiêdzy starszym bratem/siostr¹ a
dzieckiem nie uda³o siê zbudowaæ dobrej, przy-
jacielskiej relacji

F Wolontariusz nie jest w stanie wype³-
niaæv  swoich zobowi¹zañ

F Rodzice dziecka nie wspieraj¹ �zwi¹z-
ku�, nie akceptuj¹ wolontariusza

F Dziecko nie mo¿e siê �odnale�æ� w parze

F Wolontariusz lub dziecko zmienia miej-
sce zamieszkania

F Para wolontariusz � dziecko nie spe³-
nia swojej roli i nie realizuje celów, dla któ-
rych zosta³a utworzona.

Ewaluacja programu

Program SBSS w Stanach Zjednoczonych
by³ przedmiotem rozleg³ych badañ naukowych
na pocz¹tku  lat 90. Badania �grupy kontrol-
nej� dowiod³y, ¿e wolontariusz, który jest sta-
rannie wybrany i przeszkolony i otrzymuje ci¹-
g³e wsparcie ze strony kieruj¹cego przypad-
kiem, rzeczywi�cie odmienia  ¿ycie dziecka.
Badania pokazuj¹ te¿, ¿e w grupie m³odszych
braci/sióstr w porównaniu z grup¹ kontroln¹: 46
proc. mniej osób u¿ywa³o narkotyków, 27 proc.
mniej siêga³o po alkohol, 57 proc. mniej cho-
dzi³o na wagary, 37 proc. mniej powtarza³o kla-

sê i 25 proc. mniej siêga³o po przemoc.
W porównaniu z m³odymi lud�mi w

�grupie kontrolnej�, m³oda osoba ko-
rzystaj¹ca z us³ug SBSS wykazywa³a siê
lepszym zachowaniem, postawami oraz
wywi¹zywaniem siê z obowi¹zków. Roz-
winê³a te¿ stosunki wy¿szej jako�ci ze
swoimi rodzicami i rówie�nikami.

W Polsce nie prowadzono dotychczas
szeroko zakrojonej ewaluacji programu, jed-
nak jego sta³y monitoring pozwala stwier-
dziæ, i¿ w wielu przypadkach poprawia on
jako�æ emocjonalnego i spo³ecznego funk-
cjonowania dziecka, jego relacje oraz wyni-
ki w nauce. W�ród osób pozytywnie wyra-
¿aj¹cych siê o nim s¹ m.in. nauczyciele, któ-
rzy w codziennej pracy z dzieckiem mog¹
oceniæ, jak wp³ywa na nie relacja z wolonta-
riuszem i w jakiej mierze jej pozytywne efek-

ty pomagaj¹ w poprawie jego sytuacji szkolnej.
*Wiêcej informacji o programie w wywia-

dzie z Piotrem Konczewskim (Pomarañczowe
Forum � Nasz Go�æ).

Program Starszy Brat � Starsza Siostra jest
finansowany przez Fundacjê im. S. Batorego.
Fundacja prowadzi szkolenia dla jego realiza-
torów, wyposa¿a organizacjê prowadz¹c¹ pro-
gram w niezbêdne materia³y. Koordynatorem
projektu jest p. Piotr Konczewski.

tel. 536 02 44 (45, 46) 0 601 35 75
fax 536 02 20 ,

e-mail: pkonczewski@batory.org.pl
Adres: Fundacja Batorego ul. Sapie¿yñska

10a 00-215 Warszawa.

Autorka jest absolwentk¹ studiów filozoficz-
nych UJ, dziennikarzem, laureatk¹ wyró¿nienia
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w konkur-
sie Polskie Pulitzery w kategorii �Dylematy� oraz
�Dziennikarz w s³u¿bie edukacji�.


