Karta C-Card - Informácie pre rodiča / zákonného zástupcu
Karta C-Card je karta, ktorá umožňuje ľuďom rýchly a ľahký prístup ku kondómom
zdarma. V oblasti Leicester, Leicestershire a Rutland je táto služba k dispozícii všetkým
vo veku od 13 rokov.
Cieľom schémy je poskytnúť ľuďom vo veku 13 rokov a viac rýchly a ľahký prístup k kondómom
zadarmo, znížiť počet pohlavne prenosných chorôb a neplánovaného tehotenstva.
Je to dôverná služba, ktorá poskytuje prístup k informáciám a radám o sexuálnom zdraví a
vzťahoch; ako aj príležitosť pre mladých ľudí uviesť akékoľvek svoje znepokojenia a získať
prístup k podpore, ak sa nachádzajú v rizikových alebo vykorisťovateľských situáciách.
Mladí ľudia môžu pomocou svojej karty C-Card získať kondómy zadarmo na rôznych miestach,
vrátane škôl, vysokých škôl, lekární a kliník sexuálneho zdravia. To im umožňuje navštíviť
stránku, kde sa cítia najpríjemnejšie, a zvyšuje sa pravdepodobnosť ich prístupu ku kondómom,
keď to potrebujú.
Rozumieme, že niektorí rodičia a opatrovatelia môžu mať otázky týkajúce sa schémy karty
C-Card. Náš tím nižšie odpovedá na niektoré z najbežnejších otázok, ktoré sa pýtajú:

Je legálne dávať kondómy do 16 rokov bez súhlasu rodičov / opatrovateľov?
Áno, spôsob, akým sa kondómy karty C-Card poskytujú osobám mladším ako 16 rokov, je
legálny. Keď sa mladistvá osoba zaregistruje pre kartu C-Card, registračný rozhovor uskutoční
trénovaná osoba na vyhodnotenie miery porozumenia a schopností mladistvej osoby; urobia to
podľa pokynov Fraser.
Aby bola mladistvá osoba považovaná za „kompetentnú z hľadiska pokynov Fraser“, musí byť
schopná porozumieť všetkým informáciám a všetkým rizikám a potom tieto vedomosti využiť pri
výbere. Pokyny Fraser boli vyvinuté osobitne v súvislosti s poskytovaním služieb sexuálneho
zdravia a antikoncepcie osobám mladším ako 16 rokov, a tak v plnom rozsahu pokrývajú
všetky právne aspekty.
Ak sa osoba, ktorá registruje mladého človeka, stará o svoje zdravie alebo bezpečnosť,
uskutoční sa odporúčanie, aby sa zabezpečilo, že mladistvá osoba dostane všetku potrebnú
podporu. Súčasťou tohto procesu sprostredkovania môže byť kontaktovanie profesionála, ktorý
vás informuje o krokoch podniknutých na zaistenie bezpečnosti mladistvej osoby a zapojí vás do
tohto procesu.

Prečo dávate kondómy mladistvým osobám pred dovŕšením veku
súhlasu?
Aj keď je zákonný vek súhlasu vo Veľkej Británii 16 rokov, vieme, že niektorí mladí ľudia budú
mať sex alebo o sexe uvažujú prvýkrát v mladšom veku. Osoba dokončujúca registráciu vždy
prediskutuje s mladistvou osobou vek súhlasu a čo to znamená. Pokiaľ bude mladistvá osoba
považovaná za kompetentnú podľa pokynov Fraser (pomocou vyššie uvedeného rámca), získa
prístup ku karte C-Card, ktorá jej pomôže zachovať svoju bezpečnosť a zdravie v maximálnej
možnej miere.

Podporujete mladých ľudí v tom, aby mali sex?
Nie, pretože dáva mladým ľuďom príležitosť dostať sa na kondómy a viesť konverzáciu
o registrácii na karte C, umožňuje im to vyhľadávať kvalitné a presné informácie a rady
o sexuálnom zdraví; a podporuje ich v informovanom rozhodovaní o tom, či sa cítia
pripravení na sex.
Ak sa mladý človek rozhodne pre pohlavný styk, má prístup ku kondómom na zníženie
rizika neúmyselného tehotenstva a pohlavne prenosných chorôb, vie, ako správne
používať kondómy, a je si vedomý, kde a ako hľadať podporu, ak by potreboval.
Karta C-Card sa tiež často dodáva spolu so vzdelávacím stretnutím, kde sa mladí ľudia
učia a majú možnosť diskutovať o témach, ako sú zdravé vzťahy a zdržiavanie, ako aj o
možných následkoch sexu (tehotenstvo a pohlavne prenosné choroby).

Čo mám robiť, ak doma nájdem kartu C-Card?
Ak vo svojej domácnosti nájdete C-kartu, nemusíte nič robiť. Ak cítite, že sa dokážete
otvorene porozprávať o sexe a vzťahoch, je skvelé zabezpečiť, aby vaše deti alebo
mladistvé osoby, o ktoré sa staráte, vedeli, že s vami môžu hovoriť; ale je dôležité, aby
sa aj oni cítili príjemne.
Stačí im povedať, že ak chcú o čomkoľvek hovoriť, budete ich vždy počúvať a nikdy
nebudete súdiť. Nehovorte o svojich osobných skúsenostiach, aby ste mali konverzáciu
pohodlnú; a ak ste niekedy dostali otázku, na ktorú nepoznáte odpoveď, vyhľadajte ju
spoločne pomocou renomovaného webu, ako je ten náš!

Bude mi povedané, či je škola, ktorú navštevujú, súčasťou schémy CCard?
Niektoré školy sa rozhodnú upozorniť rodičov, ak začnú ponúkať služby karty C-Card,
ale niektoré tak neurobia.
C-Card môžu ako súčasť svojej ponuky v rámci škôl ponúkať aj ďalšie služby, ako sú
tímy školských ošetrovateľov, takže C-Card je k dispozícii na väčšine vzdelávacích
zariadení.

