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Щороку більшає жінок, які працюють та служать у секторі 
безпеки та оборони нашої країни. Жінки-військовослуж-
бовці, жінки-поліцейські, жінки-прикордонниці – такі сло-
восполучення вже стали звичними для нас.

головне – не власне 
технології. Головне:  
суспільство має пові-
рити, що це дійсно ви-
сокоефективно пра-
цює, що це корисно, 
що це просто необхід-
но в нашій країні.

... непоодинокі випад-
ки скоєння злочинів 
проти журналістів, пе-
решкоджання їхній 
професійній діяльнос-
ті, безкарність за такі 
діяння навіюють дещо 
тривожні роздуми.

Вісник громадських організацій
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- Чому акцент 
ґендерної роботи 
останнім часом 
активно зміщу-
ється в силові 
структури?

- Впродовж кількох 
минулих років ґендерна 
політика стала одним із 
наших державних прі-
оритетів. Ми не просто 
говоримо про необхід-
ність запровадження 
принципу рівних прав 
жінок і чоловіків, але 
й наповнюємо цю робо-
ту реальним змістом. 
Причому, в усіх сферах 
суспільного життя. А 
віднедавна – і в секторі 
безпеки та оборони.

Причина очевидна: 
на сході України йде ві-
йна. Для перемоги в ній 
мобілізуються всі ресур-
си. Оскільки жінки сьо-
годні складають 53,7% 
від усього населення, 
то зрозуміло, що вони 
не можуть залишатися 
осторонь цих подій. 

Нещодавно були 
озвучені цікаві дані. За 
5 років війни понад 7 
тис. українських жінок 
отримали статус учас-
ників бойових дій. Кіль-
кість жінок-військовос-
лужбовців сягає 10,6% 

від особового складу 
Збройних Сил Украї-
ни. Це майже стільки, 
скільки в арміях країн 
НАТО, де цей показ-
ник дорівнює 10,9%, і 
більше, ніж в деяких її 
країнах-членах, напри-
клад, в Угорщині. До 
того ж жінки складають 
і понад 12% цивільного 
персоналу ЗСУ.

Жінки завжди були 
активною частиною сус-
пільства. Сьогодні вони 
виявляють свою актив-
ність у тих секторах, де 
їхня підтримка є най-
більш запитаною та ак-
туальною.

- Яким чином ви-
глядає їх пред-
ставництво в ін-
ших структурах 
сектору безпеки 
та оборони?

- Національна гвар-
дія, Державна служба з 
надзвичайних ситуацій 
зовсім недавно стали 
відкривати багато пози-
цій у своїх структурах 
для жінок, тому логіч-
но, що їх тут наразі не-
багато. У військах спе-
ціального призначення 
та інших подібних під-
розділах жіноче пред-
ставництво або зовсім 

відсутнє, або йдеться 
лише про поодинокі ви-
падки.

Інакше виглядає 
ситуація у Державній 
прикордонній службі. 
Вона рухається шляхом 
демілітаризації, тому 
тут стрімко зростає від-
соток жінок. За інфор-
мацією керівника цьо-
го відомства, у ньому 
сьогодні 25 % жіночого 
колективу. Така ситу-
ація є відображенням 
загальної тенденції, що 
спостерігається в світі.

Кількісні зміни за-
свідчує статистика. 
Але, думаю, ми маємо 
говорити не стільки 
про цифри, а про те, на-
скільки динамічно вони 
змінюються. І дуже 
важливо, щоб такі пере-
творення мали не фор-
мальний, не суто тех-
нічний характер.

- То в чому полягає 
суть ґендерних 
реформ, які відбу-
ваються в секторі 
безпеки та оборо-
ни?

- Я б сказала, що вра-
хування принципу рів-
ності прав жінок і чоло-
віків у цьому секторі є 
лише частиною реформ, 

які тут відбуваються. 
Напевне, головне пи-
тання полягає в тому, 
що цей сектор має орі-
єнтуватися на процеси, 
які відбуваються в сус-
пільстві, і враховувати 
їх у своїй роботі. Це до-
поможе йому позбутися 
зайвої закритості і по-
зитивно позначиться на 
загальному рівні оборо-
ноздатності країни.

Якщо жінки виявля-
ють бажання служити 
в ЗСУ чи в поліції, для 
них мають бути відкри-
ті двері. Якщо роль жі-
нок у процесах мирот-
ворення зростає, вони 
мають долучатися до 
них без зайвих перепон 
та забобонів. Якщо про-
фесійна кваліфікація 
жінок дозволяє їм обі-
ймати керівні посади у 
структурах сектору без-
пеки та оборони, вони 
повинні мати право ви-
пробувати власні сили. 
Зрештою, такі підходи 
неодмінно стануть у нас 
домінуючими. 

Але наразі в багатьох 
питаннях ми перебуває-
мо, що називається, на 
перших сходинках. Від-
стоюючи рівність прав 
жінок і чоловіків, ми 
маємо подивитися, чому 

ЖІНКИ
посилюють сектор
безпеки та оборони

Щороку більшає жінок, які працюють та служать 
у секторі безпеки та оборони нашої країни. 
Жінки-військовослужбовці, жінки-поліцейські, 
жінки-прикордонниці – такі словосполучення 
вже стали звичними для нас. І суспільство в ці-
лому позитивно сприймає такі зміни.
Яким чином дотримання принципу рівності 
прав жінок і чоловіків може вплинути на рефор-
мування силових структур? Чи можуть україн-
ські жінки в погонах зробити успішну кар’єру, 
і хто їм допомагає адаптуватися на посадах, які 
ще донедавна вважалися суто чоловічими? Яка 
роль громадянського суспільства в цьому про-
цесі? Про це говоримо з керівницею Інформа-
ційно-консультативного жіночого центру Оле-
ною СУСЛОВОЮ.
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загальний відсоток жі-
нок у секторі безпеки 
та оборони залишається 
низьким. Тобто таким, 
який не відповідає спів-
відношенню обох статей 
у суспільстві. Дуже час-
то відповідь на це пи-
тання потрібна не лише 
жінкам, але й чолові-
кам. Бо, наприклад, 
однією з причин може 
бути небажання жінок 
служити в армії, яка ще 
не була реформована і в 
ній не були створені до-
статні умови для безпе-
ки та комфорту. Але ж 
такі умови мають бути 
однаково хорошими 
для представників обох 
статей. Таким чином, 
більш широке представ-
ництво жінок в армії 
спонукає її активне ре-
формування.

Сьогодні важли-
во ліквідувати штуч-
ні бар’єри, щоб жінки 
могли йти до сектору 
безпеки та оборони. Та 
робити це без різких по-
бічних ефектів, зокре-
ма, таких, які я називаю 

«помстою за ґендерну 
рівність». Мовляв, жін-
ки хотіли опанувати 
«чоловічі» спеціальнос-
ті та обійняти такі поса-
ди, ну то нехай їм буде 
уп’ятеро більше завдань 
за чоловіків! Ґендерна 
рівність – не перевага 
жінок над чоловіками, 
а рівність прав, можли-
востей обох статей.

Реформування секто-
ру полягає в підвищенні 
спроможності всіх вій-
ськовослужбовців і по 
вертикалі, і по горизон-
талі. А також в усвідом-
ленні того, що жінка 
– це не щось таке спе-
цифічне, яке незрозу-
мілим чином проникло 
до структури, вона рів-
ноправна представниця 
суспільства.

- У ключових мі-
ністерствах ство-
рюють підрозді-
ли, призначають 
радників, які від-
повідають за реа-
лізацію ґендерної 
політики. Які за-

вдання вони вирі-
шують і наскільки 
р е з у л ь т а т и в н о 
працюють?

- Справді, такі під-
розділи створюються, 
або в складі інших під-
розділів призначаються 
люди, які відповідають 
за впровадження ґен-
дерних підходів у робо-
ті. Щоправда, чимало 
питань тут ще потребу-
ють вирішення. 

Приміром, є пробле-
ма щодо радників. За-
конодавство України 
не структурує інститут 
радників. В принципі, 
це – патронатна струк-
тура при високопосадов-
цях, які можуть найма-
ти радників і радниць 
без жодних додаткових 
умов і так само спокій-
но їх звільняти. Вони не 
керуються законом про 
державну службу, і це, 
звичайно, послаблює 
саму структуру, робить 
її залежною від кон-
кретних осіб. Реалізаці-
єю ґендерної політики 
в міністерствах повинні 

займатися люди, функ-
ціональні обов’язки 
яких зосереджені на 
певній тематиці, а не на 
особі.

Другою серйозною 
проблемою є підпо-
рядкування. Ґендерна 
проблематика є між-
секторальною – вона не 
стосується винятково 
юридичного відділу, чи 
психологічної служби, 
чи якоїсь іншої вузько-
профільної структури. 
Тож можуть виникати 
певні непорозуміння.

Сьогодні такі питан-
ня активно обговорю-
ються. Багато з них на-
разі проходять стадію 
«пілотування ідей», 
але, переконана, невдо-
взі буде відпрацьована 
найкраща модель для 
роботи.

- Як громадські ор-
ганізації допома-
гають у реалізації 
ґендерної політи-
ки в секторі безпе-
ки та оборони?

- Співпраця з громад-
ськими організаціями є 
дуже важливим момен-
том. Досить часто саме 
вони роблять перші 
напрацювання в тому 
чи іншому напрямку, 
випробовують нову 
структуру, оцінюють та 
усувають помилки, які 
можуть позначитися на 
подальшій роботі.

Нам цікаво працю-
вати з сектором безпе-
ки та оборони, але чи 
легко? Чимало проблем 
такого співробітництва 
породжені закритістю 
структур цього сектору. 
Їх представники часом 
думають: хіба можуть 
громадські організації 
щось зробити – вони ж 
нічого не знають! Чи 

Продовження на стор. 4
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варто їх допускати, бо 
вони ставитимуть запи-
тання, та ще й таємниці 
сектору розкажуть? У 
громадських організа-
цій є свої стереотипи. 
Мовляв, військові не 
знають цінностей, на 
які орієнтується грома-
дянське суспільство.

Безумовно, специфі-
ка роботи або служби 
накладає свої відбит-
ки на весь процес. Але 
якщо ми розумітимемо 
це, то намагатимемося 
зробити процес більш 
м’яким. Ґендерні трав-
ми можуть бути дуже 
болючими. І допомог-
ти людині впоратися зі 
своїми проблемами і по-
бачити в них ґендерну 
складову – це і є наше 
спільне завдання.

- Нещодавно було 
створено Укра-
їнську асоціацію 
представниць пра-
воохоронних орга-
нів. Що ви можете 
про неї сказати?

- Подібні організації 
існують у багатьох кра-
їнах світу. Їх діяльність 
зазвичай зосереджена 
на взаємодопомозі, на 
наставництві, консуль-
тативній роботі для жі-
нок у секторі безпеки та 
оборони. Якщо жінок 
у структурі дуже мало, 

вони можуть почувати-
ся незатишно в різних 
ситуаціях. Їм може бра-
кувати певних навичок, 
досвіду роботи, якихось 
індивідуальних особли-
востей, щоб впоратися 
з проблемами. І дуже 
важливо, щоб було з 
ким порадитися в без-
печній атмосфері, без 
звинувачень у нефахо-
вості чи неготовності. 

Діяльність цієї Асо-
ціації також зосередже-
на на підвищенні про-
фесійної спроможності 
учасниць – вона має від-
повідати потребам цих 
структур. Якщо цього 
не буде, то до яких би 
авторитарних методів 
ми не вдавалися, яких 
би квот не застосовува-
ли, вони не допоможуть 
сталому процесу.

Асоціація може 
сприяти у вирішенні 
багатьох практичних 
питань. Якщо, при-
пустимо, в поліції слу-
жать чоловік і дружина 
і вони мають малень-
ку дитину, для них це 
може стати справжнім 
викликом. Сьогодні 
учасниці Асоціації го-
ворять про необхідність 
створення у їхніх струк-
турах так званих «кім-
нат денного догляду за 
дитиною». Це справді 
актуальне питання, бо 
до Національної поліції 
України прийшло пра-
цювати багато молоді. 

Якщо ми хочемо її втри-
мати, то маємо не про-
сто казати: ви повинні 
бути сильними і долати 
всі перепони, а подбати 
про те, щоб людям було 
комфортно працювати. 
І такі  допоміжні заходи 
були б дуже корисними 
жінкам і чоловікам.

- Інформаційно-
консультативний 
жіночий центр 
також займаєть-
ся впровадженням 
ґендерної політи-
ки в секторі безпе-
ки та оборони. Яку 
роботу ви здійсню-
єте?

- Ми працюємо за 
різними напрямками, 
зокрема, зараз реалі-
зуємо Проект «Поси-
лення здатності гро-
мадських організацій 
проводити адвокацію та 
лобіювання інтегруван-
ня антидискримінацій-
ного підходу та прин-
ципу ґендерної рівності 
в реформу сектору без-
пеки» за підтримки 
Фонду Підзвітності Мі-
ністерства закордонних 
справ Королівства Ні-
дерландів. Зокрема, зо-
середжуємося на поши-
ренні інформації про 
різні аспекти ґендерної 
політики в секторі без-
пеки та оборони. Така 
інформація має допо-
могти адаптації тих 
жінок, які прийшли 
працювати в згаданий 
сектор. Вона також має 
допомогти й чоловікам, 
які працюють у ньому, 
відповідно сприймати 
реформування, що від-
буваються.

Приміром, торік в 
рамках іншого про-
екту за підтримки 
Швейцарського офісу 
співпраці спільно з Ге-

неральним штабом ми 
розробили і надруку-
вали 20 тис. так званих 
«солдатських карток», 
в яких повідомляється 
про засадничі принци-
пи ґендерної політики, 
їх втілення в секторі 
безпеки та оборони. 
Наводяться телефони 
відповідних консуль-
тативних служб Мініс-
терства оборони, куди 
можна звернутися у 
випадку дискримінації 
за ознакою статі. Наво-
диться телефон гарячої 
лінії ГО «Ла Страда-
Україна», де теж мож-
на отримати необхідну 
консультацію чи під-
тримку. Ця картка за-
ламінована, її можна 
передавати і викорис-
товувати тривалий час.

Зараз ми підготували 
картки, присвячені по-
доланню такого ганеб-
ного явища,  як сексу-
альні домагання. Дуже 
важливо, щоб люди ро-
зуміли, чому сексуаль-
ні домагання є непри-
пустимими, і якою буде 
відповідальність особи, 
якщо вона нехтуватиме 
такими попередження-
ми. А потерпілі мають 
знати про те, куди і як 
мають звернутися. 

У нашому активі є 
багато інших інформа-
ційних і освітніх матері-
алів, які можуть надати 
людям практичну допо-
могу. Познайомитися з 
ними можна на сайті на-
шої організації – http://
www.wicc.net.ua/.

Всі ці результати 
мають довготривалий 
ефект. І ми не плануємо 
зупинятися, ми бачимо 
наступні кроки, які мо-
жемо зробити.

Володимир ДОБРОТА,
Національний прес-клуб 

«Українська перспектива»

ЖІНКИ
посилюють сектор
безпеки та оборони

Закінчення.
Початок на стор. 2–3
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Програма прес-туру, 
що мав назву «Шлях до 
е н е р г о е ф е к т и в н о с т і . 
Успішні історії», включала 
відвідування об’єктів, де 
вже активно здійснюють 
подібну практику, та візит 
до головного офісу про-
відної української фірми 
«ЕкоТермоІнжинірінг», 
яка займається розповсю-
дженням енергоефектив-
них технологій. 

 Ми – у Новобаварсько-
му районі Харкова. Саме 
він – кращий у місті за 
впровадженням енергоз-
берігаючих проектів. Пер-
шим об’єктом став дитячий 
садок. Його сьогодні  від-
відують близько 300 дітей. 
Тут у ході комплексних ро-
біт із енергоефективності 
замінено 186 вікон, прове-
дено ремонт відкосів та за-
міну вісімнадцяти дверей, 
відремонтовано покрівлю. 
На даху встановили 15 
сонячних колекторів для 
підігріву води у душових і 
басейні. Так, у цьому дит-
садку є свій басейн, де від-
тепер навіть у холодну по-
году можуть плавати діти.

– Система повністю 
автоматизована, і хоча на-
лагоджена лише в серпні, 
та вже помітна економія 
від її впровадження, – 
запевнив заступник ди-
ректора компанії ТОВ 
«Бост-Теплосервіс», що 
займалася будівництвом, 
Андрій Мірошников. 

Також журналісти відві-
дали школу № 153. Наразі 
тисяча її учнів мають мож-
ливість навчатися в утепле-
ній спеціальними металеви-

ми панелями будівлі, де всі 
вікна замінено на енергое-
фективні склопакети.

– Це знизило затрати 
на опалення приблизно 
на 50–60 відсотків, – за-
значила Юлія Грязєва, 
головний архітектор ТОВ 
«Авега».

Своєю чергою заступ-
ник голови адміністрації 

Новобаварського району 
Олена Жученко констату-
вала:

– Зважаючи на досить 
короткий період модер-
нізації, говорити про кон-
кретні результати зарано, 
адже школа пережила 

лише один опалювальний 
період енергоефективнос-
ті. Для висновків необхід-
на динаміка. Проте наразі 

ми можемо казати про 
економію у 80 гігакалорій, 
що, відповідно до діючого 
тарифу, фактично дорів-
нює 127 тисячам гривень. 

У головному офісі фір-
ми «ЕкотермоІнжинірінг» 
нам розповідали про стан 

сучасної української енер-
гоефективності. Комер-
ційний директор фірми Є 
Павло Івашина  поділив-
ся досвідом багаторічної 
праці у цій сфері:

– Будівля, в якій ми 
перебуваємо, є показовим 
прикладом енергозбере-
ження. Сім поверхів, 1000 
квадратних метрів опалю-
ються завдяки нашим сис-
темам». До основних тех-
нологій, запроваджених 
компанією, належать сис-
теми безкомпресорного 
кондиціювання, утилізації 
тепла каналізаційних сто-
ків, використання альтер-
нативних джерел енергії 
та кліматичні панелі.

Як запевняє Павло, 
результат системного ви-
користання енергозбері-

гаючих технологій у цій 
будівлі становить 70 відсо-
тків економії! 

Розповіли журналістам 
і про останні  розробки – 
кліматичні панелі «Effi». 
Це нова водяна енергое-
фективна система опален-
ня. Що цікаво: чим вища 
будівля, в яку ви хочете 
поставити ці панелі, тим 
відчутнішою буде еконо-
мія на опаленні.

Втім, головне – не 
власне технології і навіть 
не те, скільки з ними мож-
на зекономити. Головне:  
ми маємо повірити, що це 
дійсно працює, що це ко-
рисно, що це просто необ-
хідно в нашій країні.

Даніїл ТРУБАЧОВ,
студент-журналіст. 

Енергоефективність
– це можливо і корисно!
Журналісти Сумської, Харківської та Полтав-
ської областей побували у прес-турі, аби поба-
чити приклади впровадження проектів енерго-
ефективності в Україні. 
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– Обласна органі-
зація перебуває в 
цьому приміщенні 
з часу свого засну-
вання?
З цього запитання 

розпочалася наша роз-
мова з головою обласної 
організації творчої спіл-
ки, заслуженим журна-
лістом України Вікто-
ром Бойком.

– Ні, за шістдесят ро-
ків організація змінила 
кілька адрес. А останні 
чверть століття розмі-
щується в цьому істо-
ричному будинку.

– А з чого все розпо-
чалося?
– З установчих збо-

рів, що відбулися те-
пер уже далекого 1959 
року. Відтоді й ведемо 
свій літопис. Тривалий 
час організацію очолю-
вав заслужений праців-
ник культури, фронто-
вик Олександр Косяк. 
Згодом головами були 
Микола Гриценко та Лі-
дія Рижкова. А ось уже 
третій строк на чолі ор-
ганізації працює ваш 
співрозмовник.

– Які напрями в 
своїй діяльності 
вважаєте головни-
ми?
– Насамперед – це 

питання творчості. Ор-
ганізація ось уже впро-
довж ряду років прово-
дить серед журналістів 
області конкурси «Наш 

сучасник» та імені пер-
шого на Сумщині за-
служеного журналіста 
України, колишнього 
редактора районної га-
зети «Білопільщина» 
Миколи Теницького. 
На місцях первинні ор-
ганізації проводять свої 
конкурси: в Недригай-
лові – імені знатного 
земляка Петра Коцура, 
в Конотопі та Охтирці 
– імені колишніх редак-
торів міськрайонок Га-
лини Ільченко та Мико-

ли Мотренка, в Липовій 
Долині – конкурс «Роз-
кажи мені красиво про 
любов».

– Бачу, шануєте 
пам’ять своїх ве-
теранів.
– І не тільки пам’ять. 

Робота з ветеранами 
також важлива ділян-
ка нашої діяльності. В 
Сумах мешкає легенда 
місцевої журналістики 
95-річна фронтович-
ка – партизанка Ніна 
В’ячеславівна Насаль-

ська. Щороку в день її 
народження та в День 
Перемоги ми неодмін-
но вітаємо її зі святами, 
вручаємо премії, грамо-
ти, подарунки. Не об-
ходимо увагою й інших 
ветеранів, зустрічаємо-
ся з ними, чим можемо 
– допомагаємо. Цими 
питаннями опікується 
рада ветеранів при се-
кретаріаті обласної ор-
ганізації.

Діє в нас і мало не 
єдина в Україні гільдія 
редакторів-ветеранів. 
Ідея її створення вини-
кла на одному з засідань 
секретаріату. З розпові-
дей колег з’ясувалося, 

що чимало колишніх 
редакторів не порива-
ють з журналістикою, 
співпрацюють з тими 
чи іншими виданнями, 
а дехто випустив навіть 
поетичні збірки чи про-
зові твори. Але багато 
хто з їхніх колег цьо-
го не знає – через брак 
інформації. Ось тоді й 
надійшла пропозиція 
створити при обласній 
організації гільдію ре-
дакторів-ветеранів та 
підготувати довідник з 
короткими біографічни-
ми даними журналістів-

МЕДІАПРОСТІР

Сумський
будинок
творчості

За ажурним парканом – акуратно доглянуті 
клумби, на яких доцвітають айстри, жоржини, 
чорнобривці. Далі – двоповерховий будинок, 
зведений ще на початку минулого століття. 
Саме тут і розміщується офіс Сумської облас-
ної організації Національної спілки журналіс-
тів України.

Переможці Обласного конкурсу журналістських робіт. 
Грудень 2018
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ветеранів – обмінятися 
в такий спосіб телефо-
нами, аби можна було 
привітати одне одного 
з днем народження, но-
вим творчим доробком, 
просто поспілкуватися.

І ось уже майже де-
сять років регулярно 
– раз на квартал – зу-
стрічаємося з редакто-
рами-ветеранами в різ-
них містах і районах, 
проводимо екскурсії ви-
значними місцями Сум-
щини. Залучаємо до та-
ких зустрічей молодих 
журналістів, аби вони 
мали змогу повчитися 
професійної майстер-
ності й житейської му-
дрості у своїх старших 
колег.

– До речі, а як орга-
нізовуєте роботу з 
молоддю?
Скажу правду, тут 

успіхи скромніші. Мо-
лодь є молодь: сьогодні 
вони тут, завтра – там. 
Не завжди вдається на-
віть простежити. Та все 
ж намагаємося не ви-
пускати це питання з 
уваги. Створили раду 
для роботи з молодими 
журналістами, яку очо-
лив викладач кафедри 
журналістики та фі-

лології Сумського дер-
жуніверситету доктор, 
наук із соціальних ко-
мунікацій Володимир 
Садівничий. Часто зу-
стрічаємося з молоддю, 
залучаємо її до участі 
в журналістських ак-
ціях, інших заходах. 
Це дає свої результати. 
За останні два роки ми 
прийняли до Спілки 
більш як двадцять мо-
лодих журналістів ві-
ком до тридцяти років. І 
робота ця триває.

– Яким бачиться 
вам завтрашній 
день української, 
зокрема сумської 
журналістики?
– Хочеться бути 

оптимістом і вірити в 
краще. Але непоодинокі 
випадки скоєння злочи-
нів проти журналістів, 
перешкоджання їхній 
професійній діяльності, 
безкарність за такі діян-
ня навіюють дещо три-
вожні роздуми. Вихід 

бачиться в згуртуванні, 
об’єднанні зусиль жур-
налістів у боротьбі з не-
гативними явищами.

Завершується про-
цес реформування дер-
жавних газет, тривають 
реформи в електронних 
засобах масової інфор-
мації. І тут важливо не 
втрачати зв’язків з пер-
винними організація-
ми, не допускати, аби 
хтось із колег опинив-
ся за бортом професії. 
Саме так намагається 
діяти наша обласна ор-
ганізація. На сьогод-
ні вона об’єднує понад 

п’ятсот членів НСЖУ. 
Отож працювати є кому 
і є з ким.

P.S. Я назвав це 
інтерв’ю дещо вишука-
но. Але повірте: і біля 
будинку, де розташова-
на Сумська обласна ор-
ганізація журналістів, 
і всередині приміщення 
відчувається якась осо-
блива аура, справді ви-
тає дух творчості.

Бесідував
Олександр Василенко

Суми. XV Всеукраїнський турнір юних журналістів. Квітень 2019

Гільдія редакторів-ветеранів ЗМІ Сумської області
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***
Представники патрульної по-

ліції зустрілися з громадськи-
ми організаціями та обговорили 
проведення спільних заходів. 
Захід проводився з метою налаго-
дження співпраці в рамках про-
екту «Community Policing». Цей 
термін означає постійну співпра-
цю поліції з населенням та міс-
цевою владою задля створення 
спільного безпечного простору. 
Патрульні та громадські орга-
нізації ділилися досвідом у 
сфері спільній взаємодії, роз-
повідали про проведені захо-
ди, втілені проекти, а також 
подальші плани співпраці.

***
До Дня пам’яті та прими-

рення та Дня перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні в 
усіх обласних центрах України 
відкриють експозицію «Тріумф 
людини. Мешканці України, які 
пройшли нацистські концтабо-
ри».

Вихідці з України були і в 
Аушвіці, і в Бухенвальді, і в Да-
хау, і в Равенсбрюку, в інших 
концтаборах нацистської Ні-
меччини. Вони розчинилися в 
морі інших національних груп: 
«росіян» (громадян СРСР), «по-
ляків», «угорців», «румунів». 
Український вимір концтаборів 
ілюструють долі українських 
в’язнів. Виставка «Тріумф лю-
дини. Мешканці України, які 
пройшли нацистські концтабори» 
розказує про 30 людських доль за 
дротами 11 таборів Третього Райху. 
Історії, наведені у виставці, говорять: 
багато українців не хотіли миритися 
з роллю пасивних рабів нацизму.

Організатори виставки: Україн-
ський інститут національної пам’яті, 
Центр досліджень визвольного руху, 
Меморіальний комплекс Національ-
ний музей історії України у Другій 
світовій війні, Музей-меморіал жертв 
окупаційних режимів «Тюрма на 
Лонцького», Галузевий державний 
архів СБУ. 

***
У Харкові команда ГО «Нова 

Енергія» разом із керівником 
проекту Дмитром Вітвіцьким ор-
ганізувала круглий стіл на тему 
«Студенти-ВПО та місцева мо-
лодь: аналіз стану інтеграційних 
процесів у Харківській області». У 
межах заходу досвідчені експерти 
мали змогу: oбговорити питання 
адаптації молоді з числа ВПО до 
різкої зміни середовища; вияви-
ти чинники, що перешкоджають 

інтеграції; запропонувати шляхи 
налагодження комунікацій між 
місцевою молоддю та внутрішньо 
переміщеними особами.

Розпочався круглий стіл із 
презентації результатів дослі-
дження стану інтеграційних про-
цесів у Харківській області, яке 
було проведено ГО «Нова Енер-
гія» – одним із місцевих регіо-
нальних партнерів ВГО «Поруч». 
Після презентації результатів до-
слідження виступили запрошені 
до участі в заході експерти: Ольга 
Аверіна та Людмила Гончарова. 

***
Реформаторська коаліція Чугу-

ївського району провела експерт-
не обговорення питання підтримки 
незалежних ЗМІ та розвитку бло-
герства і території міста. Захід, що 
відбувався на базі Молодіжного 
хабу «CITY», зібрав представників 
органів місцевого самоврядування, 
депутатів, правників, журналістів, 
блогерів та громадських активістів. 
Модератором виступив голова Цен-
тру правових та політичних дослі-

джень «ДУМА», регіональний 
координатор взаємодії з громад-
ськістю Уповноваженого Верхо-
вної Ради України з прав люди-
ни, член правління Харківської 
обласної організації Національ-
ної спілки журналістів України 
Юрій Чумак.

***
У Сєвєродонецьку в Кри-

зовому медіа-центрі «Сівер-
ський Донець» відбулася 
прес-конференція «Ефектив-
на комунікація та запобіган-
ня конфліктів – запорука 
розвитку в об’єднаних тери-
торіальних громадах».

Учасники ознайомились 
із результатами діяльності 
проекту «Ефективна кому-
нікація – поштовх до дій та 
запорука розвитку громад на 
Луганщині», а також  з ре-
зультатами всеукраїнського 
дослідження «Конфлікти у 

громадах: типологія, причи-
ни, наслідки», проведеного Все-
українською асоціацією сприян-
ня самоорганізації населення за 
участі регіональних партнерів 
(зокрема Луганська область). 
Керівниця ГО «Громадська іні-
ціатива Луганщини» розповіла 
про співпрацю в рамках проекту 
з двома громадами Луганщини: 
Лозно-Олександрвська та Тро-
їцька селищні об’єднані терито-
ріальні громади. 

Інформаційну добірку підготувала
Богдана ШЕВЧЕНКО

ІНФОРМВІТАЛЬНА. ПОДІЇ КВІТНЯ

Микола Боштовий – на покуті


