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KOBIETY, NIEMOWLĘTA I DZIECI 
(WIC)  
 

 
WIC (Women, Infants & Children) to program 
wsparcia żywnościowego przeznaczony dla 
kobiet, niemowląt i dzieci. Pomaga kobietom w 
ciąży, matkom noworodków oraz małym 
dzieciom w odpowiednim żywieniu i 
utrzymaniu zdrowia. 
 
W trakcie pandemii COVID-19 personel 
programu WIC w stanie Illinois pozostaje 
zaangażowany na rzecz pomocy rodzinom i 
kontynuuje codzienną działalność.  Prosimy 
pamiętać, że lokalne agencje WIC mogą 
swobodnie załatwiać sprawy WIC telefonicznie.  
Sprawy te obejmująć włączenie do programu, 
ponowną certyfikację, kształcenie w zakresie 
odżywiania/otrzymywania świadczeń, wsparcie 
w karmieniu piersią oraz skierowanie do innych 
usług.  Aktualnie działalność w ramach 
programu WIC może się różnić w zależności od 
regionu/lokalnej agencji WIC. Aby uzyskać 
więcej informacji lub wyjaśnić wątpliwości, 
prosimy o bezpośredni kontakt z lokalną kliniką 
WIC. 

Aby znaleźć lokalne biuro programu Women, 
Infants and Children w pobliżu swojego miejsca 
zamieszkania należy skorzystać z Wyszukiwarki 
biur IDHS lub skontaktować się ze stanowym 
biurem WIC pod numerem (217) 782-2166. 
 
ZAŻYWANIE SUBSTANCJI 
ODURZAJĄCYCH 
 

Jeżeli cierpisz na zaburzenie używania opioidów 
lub innych substancji odurzających albo znasz 
jakąś osobę z takimi problemami, możesz 
zadzwonić na infolinię Illinois Helpline pod 
numer 1-833-2-FIND-HELP i porozmawiać z 
odpowiednio przeszkoloną osobą. Możesz 
również odwiedzić stronę HelplineIL.org, aby 
uzyskać dostęp do odpowiednich zasobów, 
wsparcia i porad. 

PROGRAM INWESTYCJI W MŁODZIEŻ 
W STANIE ILLINOIS  
 
Zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami 
Gubernator Pritzker oraz Departament ds. usług 
dla ludności stanu Illinois (IDHS) zaangażowali 
się w działania mające na celu zapewnienie, aby 
zagrożona młodzież w stanie Illinois nie została 
pozostawiona sama sobie, gdy stan zacznie 
odbudowę po pandemii COVID-19.  W tym celu 
stan utworzył Program inwestycji w młodzież 
stanu Illinois (IYIP, Illinois Youth Investment 

Program), oferujący wielokierunkowe podejście 
do zagrożonej młodzieży w stanie Illinois 
mającej od 16 do 24 lat. Jego celem jest 
zapewnienie, aby osoby młode miały równe 
możliwości korzystania z możliwości 
zatrudnienia w całym stanie.  Program będzie 
uwzględniał bariery w zatrudnieniu, a także 
potrzeby fizyczne, emocjonalne, społeczne i z 
zakresu zdrowia psychicznego, pomagając 
młodym ludziom w uzyskaniu i utrzymaniu 
długoterminowego zatrudnienia, zapewniając im 
większe prawdopodobieństwo osiągnięcia 
sukcesu i samowystarczalności. 
 
Usługodawcy zainteresowani otrzymaniem 
finansowania w celu uczestnictwa w programie 
mogą uzyskać więcej informacji tutaj.  Termin 
składania wniosków został przedłużony z 1 
czerwca na 1 lipca 2020 r. 
 
 
DZIĘKUJEMY WAM, PIELĘGNIARKI! 
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W ubiegłym tygodniu IDHS świętował Tydzień 
Pielęgniarek, w trakcie którego wyraziliśmy 
nasze uznanie dla wszystkich pielęgniarek, w 
szczególności tych z pierwszej linii frontu walki 
z pandemią. Choć słowa (ani film) nie są w 
stanie przekazać, jak bardzo jesteśmy wdzięczni, 
sekretarz IDHS Grace Hou i jej zespół podjęli 
taką próbę! 
 
INICJATYWA DLA NOWYCH 
AMERYKANÓW (NAI)  
 
Inicjatywa dla nowych amerykanów (New 

Americans Initiative, NAI) finansuje organizacje 
społeczne świadczące usługi kwalifikującym się 
osobom posiadającym prawo stałego pobytu, 
umożliwiając ubieganie się o obywatelstwo w 
ramach procesu naturalizacji oraz DACA 
(Deferred Action for Childhood Arrivals). W 
imieniu IDHS programem zarządza Koalicja 
stanu Illinois na rzecz praw imigrantów i 
uchodźców (Illinois Coalition for Immigrant 

and Refugee Rights, ICIRR), działająca za 
pośrednictwem sieci partnerskich agencji 
społecznych. 
 
Usługi te obejmują edukację i pomoc społeczną, 
zajęcia z języka angielskiego i edukacji 
obywatelskiej oraz wsparcie prawne i 
merytoryczne przy przygotowywaniu i 
składaniu wniosków o obywatelstwo USA lub 
status DACA oraz w trakcie rozmów 
kwalifikacyjnych.   
 
Lista agencji obsługujących imigrantów 
znajduje się tutaj. Informacje dotyczące licznych 
usług oraz programów kierowanych przez IDHS 

do uchodźców oraz imigrantów można również 
znaleźć na stronie dhs.illinois.gov/welcome.  
 
ZASOBY MIESZKANIOWE I 
SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH 
 

 
 
W okresie epidemii stan Illinois oraz IDHS 
zwiększyły finansowanie usług w zakresie 
schronisk dla bezdomnych oraz programów 
zapobiegania bezdomności, a także wspierają 
osoby w niepewnej sytuacji mieszkaniowej. 
 
Aby ułatwić korzystanie z tych zasobów, IDHS 
przygotował pomocne, jednostronicowe 
dokumenty w języku angielskim oraz 
hiszpańskim.   
 
CALL 4 CALM 
 
W zeszłym miesiącu Departament ds. usług dla 
ludności (IDHS) uruchomił infolinię 
„Call4Calm”, darmowe wsparcie emocjonalne, 
które można uzyskać za pomocą krótkich 
wiadomości tekstowych (SMS), aby umożliwić 
mieszkańcom stanu Illinois lepsze radzenie 
sobie ze stresem zwiazanym z epidemią 
COVID-19.  Można wysłać wiadomość o treści 
„TALK” („rozmowa” – lub „HABLAR” w 
języku hiszpańskim) na numer 552020, aby 
skontaktować się telefonicznie z opiekunem 
pracującym w społecznym centrum zdrowia 
psychicznego, któremu można opowiedzieć o 
obecnie napotykanych trudnościach.   
 
Dodatkowo, SMSowa infolinia umożliwia 
mieszkańcom stanu Illinois uzyskanie pomocy 
oraz wskazówek dotyczących innych 
krytycznych kwestii w okresie pandemii. 
Mieszkańcy mogą wysyłać na numer 552020 
słowa kluczowe, takie jak 
„UNEMPLOYMENT” (bezrobocie), „FOOD” 
(żywność) lub „SHELTER” (schronienie), aby 
w odpowiedzi uzyskać dodatkowe informacje. 

file:///C:/Users/JB%20Meier/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.Outlook/LJWP284Y/dhs.illinois.gov/helpishere
file:///C:/Users/JB%20Meier/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.Outlook/LJWP284Y/abe.illinois.gov
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=124432
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=117419
file:///C:/Users/JB%20Meier/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.Outlook/EAC959HP/dhs.illinois.gov/welcome
http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27893/documents/CoronavirusInfo/IDHS-Housing-Resources-Factsheet.pdf
http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27893/documents/CoronavirusInfo/IDHS-Housing-Resources-Factsheet-Spanish.pdf
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=124432
http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27893/documents/CoronavirusInfo/IDHS-Housing-Resources-Factsheet.pdf


 COTYGODNIOWY BIULETYN PRAWNY IDHS  
1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343) 

dhs.illinois.gov/helpishere  
abe.illinois.gov 

 

    15 maja, 2020 r. 
 

 
„Call4Calm” nie jest linią wsparcia 
kryzysowego. Jeżeli potrzebujesz 
natychmiastowej pomocy lub znasz jakąś osobę, 
która jej potrzebuje, zadzwoń na 911. 
 
BEZPŁATNY NUMER DRS 
 
Lokalne biura Działu Usług Rehabilitacyjnych 
(DRS) Departamentu ds. usług dla ludności 
pozostają zamknięte, niemniej jednak DRS 
nadal (zdalnie) udziela klientom, dostawcom i 
innym interesariuszom informacji z zakresu 
wsparcia zawodowego i mieszkaniowego.  W 
tym celu Dział uruchomił bezpłatny numer – 
nowi lub aktualni klienci z 
niepełnosprawnościami mogą zadzwonić pod 
numer 1-877-581-3690, aby uzyskać informacje 
o usługach lub zostać włączeni w ich zakres.  
 
HAZARD 
 
Jeżeli masz problemy z hazardem lub znasz 
kogoś, kto ma takie problemy, zadzwoń pod 
numer 1-800-GAMBLER, wyślij wiadomość o 
treści ILGAMB na numer 53342 lub wejdź na 
stronę www.weknowthefeeling.org, aby uzyskać 
dostęp do zasobów i programów leczenia w 
Twojej okolicy. 
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