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Jaka jest historia tego programu?
•

Gdyby Ustawa Zgromadzenia (AB) 1334 została przyjęta, wymagałoby to od CDCR
(California Department of Corrections and Rehabilitation), by zezwoliła każdej
organizacji non-profit lub agencji zdrowia na dystrybucję prezerwatyw w jednostkach
penitencjarnych CDCR.

•

Gubernator Kalifornii polecił CDCR przeprowadzenie rocznego programu
pilotażowego w celu zapewnienia osadzonym dostępu do prezerwatyw tylko w
jednym zakładzie karnym.

•

Pilotaż w jednym zakładzie karnym ma na celu sprawdzenie, czy prezerwatywy mogą
pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się HIV i innych infekcji przenoszonych
drogą płciową (STD).

•

Program pilotażowy będzie realizowany przez rok: od 5 listopada 2008 do 4 listopada
2009.

Dlaczego CSP Solano, Budynek II?
•

CDCR wybrał zakłady karne CSP Solano i Budynek II z kilku powodów:
 Osadzeni w CSP Solano mają przydzielone zarówno zakwaterowanie w celach
jak i w pomieszczeniach w stylu dormitorium.
 CSP Solano jest blisko Kalifornijskiego Departamentu Zdrowia Publicznego, który
będzie odpowiedzialny za ewaluację tego programu.
 Budynki III i IV już uczestniczą w innych projektach pilotażowych, a Budynek I
posiada wyłącznie cele.

Dlaczego należy zapewnić osadzonym dostęp do prezerwatyw?
•

Jako grupa osadzeni mają wyższe wskaźniki zakażeń wirusem HIV, STD oraz
wirusowym zapalenia wątroby typu B i C niż reszta społeczeństwa.

•

Jest to część działań na rzecz zdrowia publicznego mających na celu ograniczenie
rozprzestrzeniania się HIV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową, zarówno
w zakładach karnych jak i w społeczeństwie.
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•

Prezerwatywy są bardzo skuteczne w zapobieganiu tym chorobom.

•

CDCR nie toleruje kontaktów seksualnych i są one wciąż nielegalne w zakładach
karnych.Jednak nie zawsze możliwe jest powstrzymanie aktów seksualnych w
jednostkach penitencjarnych. W tym przypadku możliwość użycia prezerwatywy
może pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się HIV, STD i zapalenia wątroby.

Jakie agencje są zaangażowane w ten projekt i dlaczego?
Center for Health Justice
•

Organizacja społeczna zajmująca się profilaktyką HIV i leczeniem osadzonych

•

Podczas realizacji projektu dostarczy prezerwatywy i dystrybutory z prezerwatywami.

Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego (CDPH): Biuro ds. AIDS i Oddział Kontroli
AIDS i STD
•

Biuro ds. AIDS i Oddział Kontroli STD są agencjami Departamentu Zdrowia
Publicznego. Zajmują się profilaktyką i leczeniem HIV i STD w Kalifornii.

•

Pracownicy służby zdrowia publicznego przeprowadzają wywiady z osadzonymi aby
poprosić ich o przeprowadzenie dobrowolnego, poufnego badania ankietowego.
Badanie jest częścią oceny projektu pilotażowego. Badania zostaną przeprowadzone
przed i po zakończeniu projektu pilotażowego.

•

Po zakończeniu projektu, wyniki badań zostaną przekazane gubernatorowi, aby
pomóc mu zdecydować, czy więźniom w innych zakładach karnych również zostaną
udostępnione prezerwatywy.

Kalifornijski Departament Korekty i Rehabilitacji
•

Współpracuje z grupą doradczą w celu zaplanowania projektu pilotażowego, w tym
różnych opcji rozmieszczenia dystrybutorów i zasad, których powinni przestrzegać
osadzeni.

•

Będzie egzekwować istniejące przepisy dotyczące aktywności seksualnej i dopuści
wyjątki dotyczące przemytu w odniesieniu do prezerwatyw.

•

Zapewni pracownikom CDPH poufną przestrzeń do prowadzenia ankiet z
osadzonymi, a także zatrudni osobę w areszcie w celu eskortowania zewnętrznych
badaczy i utrzymania bezpieczeństwa na tym terenie. Pracownicy aresztu śledczego
nie będą mogli słuchać trwających wywiadów ani mieć dostępu do żadnych
materiałów z badań.
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Gdzie będą dozwolone prezerwatywy? Kto może posiadać prezerwatywy?
•

Zasady programu pilotażowego podane są w ramce poniżej. Zasady te zostaną
również umieszczone obok każdej prezerwatywy.

•

Będą istniały wyjątki od zasad dotyczących przemytu, aby umożliwić osadzonym
dostęp do prezerwatyw dla jednorocznego programu pilotażowego.

•

Osadzeni przebywający w Budynku II będą mogli mieć przy sobie jedną
prezerwatywę na wszystkich obszarach z wyjątkiem zwyczajowego miejsca widzeń,
pod warunkiem, że prezerwatywa cały czas znajduje się wewnątrz przezroczystego,
szczelnego, plastikowego opakowania/torebki.

Czy masz coś do powiedzenia na ten temat?
•

Pracownicy Kalifornijskiego Departamentu Zdrowia Publicznego przeprowadzają
badania z osadzonymi

•

Jeśli kwalifikujesz się do wywiadu, zachęcamy Cię do wzięcia udziału w rozmowie,
aby wyrazić swoją opinię. Bardzo ważne jest, aby wysłuchać wszystkich opinii i
doświadczeń związanych z projektem. Nie ma znaczenia, czy jesteś za lub przeciw
posiadania przez osadzonych prezerwatyw, czy też osobiście masz jakąkolwiek
potrzebę skorzystania z tego programu.

•

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i poufny. Twoje imię i nazwisko oraz
indywidualne odpowiedzi ankietowe nie będą wykorzystywane w żadnym raporcie.

