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У перших числах грудня, на базі 
ХНТУСГ ім. П. Василенка, за ініціативою 
Об'єднаної ради студентського само
врядування ВИШІв Харкова та за під
тримки Департаменту освіти і науки 
ХОДА, відбулась зустріч студентського 
самоврядування ВНЗ міста із націо
нальною поліцією в рамках Всеукраїн
ської акції «16 днів проти гендерного 
насильства».

Питання протидії гендерному 
насильству є дуже гострим у сучасному 
суспільстві: постійно фіксуються факти 
фізичного, психологічного та економіч
ного насильства в сім'ях, між друзями 
і в колективі. Проте, як правило, по
терпілі не завжди звертаються до від
повідних правоохоронних органів чи 
спеціальних служб по допомогу. Цьому 
сприяє низький рівень довіри до систе
ми громадського і державного захисту 
прав та інтересів громадян. Тому, но- 
востворена служба Національної по
ліції України загалом та міста Харкова 
зокрема, заснована на засадах прозо
рості, відкритості, об'єктивності і має 
сприяти скороченню фактів гендерного 
насильства у суспільстві та підвищенню 
рівня соціальної відповідальності дер
жавної та громадської системи охоро
ни гуманістичних цінностей.

Зустріч відкрив проректор з НПР 
ХНТУСГ, к.т.н., професор Віктор Івано
вич Жила, привітавши всіх гостей зу
стрічі та наголосивши на важливості 
проведення подібних заходів.

Модератором зустрічі була - го
ловний спеціаліст Департаменту освіти 
і науки ХОДА Наталія Андріївна Сухору- 
кова. Саме вона і проінформувала сту
дентів про проведення акції «16 днів 
проти гендерного насильства» та пред
ставила почесних гостей зустрічі.

Представник прес-служби На
ціональної поліції Харкова Оксана Оспі- 
щева повідомила присутніх заходу про 
шляхи протидії Національної поліції 
фактам гендерного насильства та про
інформувала про комплекс проведен
ня подібних зустрічей у навчальних за
кладах різних рівнів у рамках акції.

Рядовий патрульний Національ
ної поліції Харкова у Київському районі 
Богдан Дикий розповів про труднощі та 
ризики у діяльності Національної полі
ції, зокрема такі, що пов'язані із факта
ми гендерного насильства.

Надалі зустріч відбулась у фор
маті інтерактивного спілкування: сту
денти мали можливість поставити 
будь-які запитання, що стосуються ді
яльності Національної поліції Харкова.

Спілкування відбувалось у легкій 
та невимушеній атмосфері.

Ми щиро вдячні представникам 
Національної поліції Харкова за небай- 
дужість та інтерес до проблем студент
ства і всім організаторам за ініціатив
ність у проведенні такого заходу!

Студентські ЗМІ.


