
 TYGODNIOWY BIULETYN INFORMACYJNY IDHS  
1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343) 

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

 

    19 lutego 2021 r. 
 

PRZECIWDZIAŁANIE UŻYWANIU 
SUBSTANCJI PRZEZ MŁODZIEŻ 
 
Z badań wynika, że wczesna interwencja może 
ograniczyć używanie i nadużywanie substancji 
przez młodzież oraz związane z tym problemy, 
zanim pojawią się poważniejsze konsekwencje. 
IDHS/SUPR zachęca organizacje zajmujące się 
nastolatkami i młodzieżą w wieku przejściowym 
do rozważenia udziału w nadchodzącym 
szkoleniu.  
 
NASADAD, przy wsparciu Fundacji Hiltona, 
wydaje przewodnik po zasobach i organizuje 
wirtualne szkolenie na temat zasobów oraz 
praktyk wczesnej interwencji dla nastolatków i 
młodzieży w wieku przejściowym. Strategie 
wczesnej interwencji mają na celu 
zidentyfikowanie młodych ludzi, którzy są 
narażeni na ryzyko używania i nadużywania 
substancji, oraz powstrzymanie lub ograniczenie 
tego zjawiska, zanim dojdzie do eskalacji. Aby 
zarejestrować się na seminarium 25 lutego, 
kliknij tutaj.  
 
GRUPA WZAJEMNEJ POMOCY DLA 
PRACOWNIKÓW STANU ILLINOIS NA 
PIERWSZEJ LINII FRONTU 

 
 
Personel pracujący na pierwszej linii frontu 
podczas pandemii COVID-19 stawia czoła 
bezprecedensowym czynnikom stresującym. 
Dołącz do Advocates for Human Potential – 
grupy zapewniającej bezpłatną wzajemną 
pomoc, aby móc dzielić się doświadczeniami, 
czuć wsparcie ze strony innych i zdobywać 
zasoby.  Grupa spotyka się we wtorki o godzinie 
12:00 w południe (czasu CST), a można do 
mniej dołączyć, korzystając z tego linku do 
platformy Zoom. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W IDHS 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) zatrudnia profesjonalistów do realizacji 
misji tej agencji. IDHS jest pracodawcą 
oferującym równe szanse, zatrudniającym ponad 
13 200 pracowników w całym stanie.  
 
Wybierz się na wirtualne targi pracy lub 
wydarzenia rekrutacyjne, aby dowiedzieć się 
więcej na temat zatrudnienia w agencji.  Listę 
wszystkich targów pracy IDHS, wirtualnych 
rekrutacji oraz wydarzeń związanych z 
zatrudnieniem można znaleźć na tej stronie, a z 
zespołem rekrutacyjnym IDHS można się 
skontaktować pod adresem e-mail 
DHS.Recruitment@illinois.gov (se habla 
Español).  
 
Przeglądaj oferty pracy w IDHS i innych 
instytucjach stanowych na stronie 
illinois.jobs2web.com.  
 
INFORMACJE IDHS NA TEMAT 
SZCZEPIONKI NA COVID-19  

  
 
Departament Opieki Społecznej stanu Illinois 
(IDHS) kładzie nacisk na informowanie 
wszystkich na bieżąco o szczepieniach. W 
ubiegłym tygodniu gubernator Pritzker i 
sekretarz IDHS Hou odwiedzili Centrum 
Zdrowia Psychicznego IDHS w Elgin (EMHC), 
aby przedstawić aktualne informacje na temat 
szczepień i spotkać się z wyjątkowym 
personelem.  Tego dnia drugą dawkę 
szczepionki otrzymało 50 pacjentów i członków 
personelu EMHC. 
  
Gubernator JB Pritzker zapowiedział ponadto 
nowy portal działający pod adresem 
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coronavirus.illinois.gov, aby zapewnić 
mieszkańcom łatwo dostępne informacje na 
temat szczepionki przeciwko COVID-19.  Na 
stronie internetowej Coronavirus.illinois.gov 
uprawnieni mieszkańcy mogą znaleźć się 
informacje o punktach szczepień w swoim 
rejonie, informacje o tym, jak umówić się na 
szczepienie, aktualizacje dotyczące planu 
stanowego i kwalifikowalności oraz odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania dotyczące 
szczepionki na COVID-19  
 
Jeśli chcesz uzyskać szybkie i aktualne 
informacje o szczepieniach na COVID-19, 
wyślij SMS-a o treści VACCINE (w języku 
angielskim) lub VACUNA (w języku 
hiszpańskim) pod numer 552020.   (Mogą 
obowiązywać stawki za przesyłanie wiadomości 
i danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje 
dotyczące prywatności, kliknij tutaj.) 
 
PIERWSZA POMOC W ZAKRESIE 
ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA 
SPOŁECZNOŚCI ROLNICZEJ 
 
Czy pracujesz z rolnikami i pracownikami 
rolnymi? Czy wiesz, jak pomóc osobie w 
kryzysie? Program pierwszej pomoc w zakresie 
zdrowia psychicznego uczy uczestników 
rozpoznawania, rozumienia i reagowania  
 
 na oznaki chorób psychicznych i zaburzeń 
związanych z zażywaniem substancji. Kursy 
będą obejmować scenariusze specyficzne dla 
branży rolniczej, aby lepiej przygotować osoby 
do rozpoczęcia rozmów na temat zdrowia 
psychicznego i zażywania substancji z 
przyjaciółmi z gospodarstwa, członkami rodziny 
i klientami. 
 
Osoby zainteresowane mogą zarejestrować się 
na darmowy kurs online, klikając tutaj.  
Najbliższe kursy odbędą się 4 marca w 
godzinach 8:00 - 13:00 i 16 marca w godzinach 
12:00 - 17:00.  Każdy kurs obejmuje 2,5 godziny 
pracy przed spotkaniem i jest prowadzony 
bezpłatnie.  W razie jakichkolwiek pytań 

prosimy o kontakt z Josie Rudolphi 
(josier@illinois.edu). 
 
ZAKUPY SPOŻYWCZE ON-LINE W 
RAMACH PROGRAMU SNAP Z 
DOSTAWĄ LUB ODBIOREM 

 
 
Departament Opieki Społecznej stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
z dumą ogłasza, że sieć ALDI dołączyła do sieci 
Amazon i Walmart i wraz z nimi oferuje zakupy 
on-line w ramach programu w całym stanie dla 
ponad 1,9 miliona beneficjentów programu 
SNAP w około 1 mln gospodarstw domowych.  
W ramach nowej współpracy partnerskiej z 
siecią ALDI uczestnicy programu będą mogli 
uzyskać dostęp do świeżej żywności i 
podstawowych artykułów spożywczych tej sieci 
poprzez Instacart – usługi dostawy i odbioru 
zakupów tego samego dnia. 
  
Aby skorzystać z możliwości, jakie daje pogram 
SNAP w trybie online, należy wejść na stronę 
shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP lub 
Grocery.Walmart.com i postępować zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby 
zarejestrować się w programie SNAP lub 
uzyskać dodatkowe informacje, należy 
odwiedzić stronę internetową dhs.state.il.us. 
 
Każdy sprzedawca zainteresowany udziałem w 
programie może znaleźć więcej informacji i 
złożyć wniosek na stronie 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot.  
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IDHS ŚWIĘTUJE NOWY ROK 
KSIĘŻYCOWY! 

 
Wydział Pomocy Społecznej Stanu Illinois 
(IDHS) głęboko wierzy, że siłą naszego stanu 
jest różnorodność. Dlatego tak ważne jest, 
abyśmy wzajemnie szanowali i świętowali 
swoje tradycje, takie jak np. obchodzony w 
piątek chiński Nowy Rok Księżycowy.  
 
Chiński Nowy Rok Księżycowy to ważne 
święto, wyznaczające początek wiosny i 
początek kolejnego roku, któremu towarzyszą 
uroczystości i spędzanie czasu z bliskimi. 
 
Żegnamy Rok Szczura i wkraczamy w Rok 
Wołu, który kojarzy się z ciężką pracą, 
determinacją, niezawodnością, siłą oraz 
uczciwością.  Są to cechy, do których IDHS 
przywiązuje dużą wagę. 
 


