
 

 
 
 

      

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR STORASYSTER ONLINE 

 

 

 

 

 

Syfte - vi vet att många tjejer behöver vuxna medmänniskor att prata med, 
anförtro sig åt och ha en relation med utanför familj, skola och vänner. Det vill 
vi på Tjejzonen kunna erbjuda genom våra Storasystrar online. 

Matchning - ofta vet vi inte så mycket om Lillasystern vid matchning. Som 
Storasyster är du cirka 10 år äldre (i åldrarna 20-40 år)och har då lite mer 
erfarenhet av livet som den unga tjejen kan dra nytta av. Samtidigt är du som 
Storasyster tillräckligt ung för att inte bli ett föräldrasubstitut eller liknande. Vår 
tro är att din ålder och erfarenhet som storasystern utgör grunden för den 
bästa matchningen.  

Förutsättning - du ska ha genomgått Tjejzonens volontärutbildning och känna 
dig trygg och tillräckligt rustad inför uppdraget. 

Samtalen - fokusera på det som ger din lillasyster kraft, hopp och lust och låta 
både det smärtfyllda och glädjefyllda få finnas där. En Lillasyster gav rådet: att 
inte bara prata om själva problemet, exempelvis om de pratar med någon tjej 
som har en mamma som misshandlar barnet. Kanske storasystern och 
lillasystern inte bara behöver prata om detta, utan om annat så det blir mer 
avslappnat. ex. hur det är i skolan också. 

Representant - du representerar Tjejzonen i din relation till Lillasyster – ni är 
inte kompisar utan Storasyster och Lillasyster på Tjejzonen. 

Rapport - rapport och uppföljning efter varje möte med samordnaren via mail 
eller samtal. Tjejzonen har ansvaret för att Lillasystern och Storasystern får 
det stöd de behöver. Det är viktigt att du meddelar samordnaren om du får 
längre/allvarlig sjukdom och/eller privata kriser så hjälps vi åt att hitta en 
lösning för ditt Storasysterskap så varken du eller Lillasystern blir onödigt 
lidande. Du ska och behöver inte göra sådant som känns för svårt, tungt eller 
krävande.  

Grupphandledning - 2 ggr per termin på Tjejzonen under kvällstid. Bor du 
utanför Stockholmsområdet erbjuds grupphandledning via Skype. Vid extra 
behov och om du har svårt att medverka vid grupphandledningarna så hittar vi 
tid för enskild handledning. 

Tänk vad en liten människa kan göra bara 
genom att vara medmänniska! 
 
 


