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Так, наприклад, в Непалі існує проект Child friendly spaces. Він 

ініційований та здійснюється успішно організацією Aawaaj, що керує 

центрами з прийому дітей в певних регіонах країни Такі центри надають 

допомогу в психологічному, фізичному та емоційному розвитку дітей з 

неблагополучних соціальних шарів. 

У цьому просторі діти відчувають себе в безпеці, до них добре 

ставляться, і вони мають можливість поділитися своїми проблемами. 

Кожен день діти проводять тут по дві години. Перша година присвячена 

навчанню та виконанню шкільних завдань, друга - іграм, знайомству з 

культурою і поезією, участі у вікторинах та обговорення особистої 

гігієни, прав дитини, насильства і захисту від жорстокого поводження. 

Мова йде також про те як повідомити про порушення, проводяться 

сумісні обговорення з батьками та сім’ями щодо способів укріплення 

моральної стійкості як в школах, так і вдома.   

Функціонування таких просторів сприяло кращому розумінню 

громадянами прецедентів насильства. Батьки і члени спільнот обізнані 

про випадки сексуального насильства і дитячої експлуатації, а також 

про злочини, пов'язані з сексуальною дискримінацією. Проект Child 

Friendly Spaces сприяв позитивному настрою суспільства по 

відношенню до дітей, а також розвитку механізмів оповіщення та 

підтримки у випадках насильства в спільнотах. 

Науковий керівник Ю.І. Самойлова (Сумська філія Харківського 

національного університету внутрішніх справ) 
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Коледж Бороу Манхеттен, Нью-Йорк, США 

ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ В СТОЛИЦЯХ  

ТА ВЕЛИКИХ МІСТАХ 

Через велику кількість населення та значну територію, столиці 

більш потерпають від злочинності, і цей факт ускладнює запобіжні 

заходи. Як департамент поліції Нью-Йорка протидіє злочинності? Цей 

департамент є найбільшим в США, і до його складу входять близько 

36000 поліцейських та 20000 цивільних осіб, які виконують різні 

функції з забезпечення громадської безпеки та охорони порядку. Ці 

цифри можуть здаватися приголомшливими у порівнянні з чисельністю 

поліцейських у менших містах, регіонах та навіть в інших країнах. Але 

56000 поліцейських повинні здійснювати охорону громадського 

порядку в столиці, де мешкають 8,5 мільйонів осіб; співвідношення 
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поліцейських до цивільних осіб становить 1:152, не враховуючи велику 

кількість туристів. Поліцейські зберігають багато інформації у базі 

даних, є також камери, системи швидкого реагування, які розташовані 

на вулицях, велика кількість поліцейських цілодобово здійснюють 

патрулювання. Інші міста, такі як Лос-Анджелес, Каліфорнія, мають 

схожу тактику запобігання правопорушенням. Не всі злочини можна 

попередити, але обов'язок підрозділів поліції підтримувати порядок і 

прагнути запобігти якомога більшої кількості незаконних дій. 

Незважаючи на те, що поліцейські підрозділи не змогли запобігти 

терористичному акту 11 вересня 2001 року, населення зберігає довіру 

до підготовки поліцейських щодо підтримання правопорядку. Однак 

такі чисельні поліцейські підрозділи існують виключно в 

густонаселених районах. Може виникнути питання: «Як не такі великі 

міста та селища вирішують подібні ситуації?» В маленьких містах немає 

потреби в великій кількості поліцейських, тому такі підрозділи, як офіс 

шерифа, має справу з неправомірними діями та виявами насильства 

більшою мірою особисто, ніж численна поліція столиці. В останні роки 

поліцейські в невеликих містах стали використовувати техніку 

військового призначення, таку як бронеавтомобілі, сльозогінний газ, а 

також щити, замінивши стандартні спеціальні засоби, які люди звикли 

бачити у місцевої поліції. Поліція США стала більш мілітаризованою 

по відношенню до громадян. 

Науковий керівник Л. С. Сазанова  
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РОЛЬ СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ США 
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НАПРАВЛЕНОГО ПРОТИ СЕБЕ 

Насильство, спрямоване проти себе – це навмисна дія направлена 

на себе, яка призводить до ушкодження або потенційного ушкодження. 

Цей вид насильства включає самогубство та спробу самогубства. За 

останніми даними ВООЗ у США близько 50000 людей у віці від 15 до 

64 років покінчили життя самогубством у 2019 році. На кожне 

самогубство припадає 30 спроб. Самогубства та спроби самогубства 

коштують США майже 70 мільярдів доларів щорічно на довічне 

медичне лікування та виплати по втраті працездатності. Роль 


