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WIRTUALNE WYDARZENIE 
DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA 
STYGMATYZACJI OSÓB 
UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH I SZKOLENIE Z 
NALOKSONU 

 
Służba zdrowia południowej części stanu Illinois 
(Southern Illinois Healthcare) i inni partnerzy 
organizują „Spacer w ich butach: wirtualne 
wydarzenie przeciw stygmatyzacji i szkolenie z 
Naloksonu” (ang. A Walk In Their Shoes: Virtual 
Anti-Stigma Event and Naloxone Training). 
Wydarzenie obejmie trzy historie z przeżywanych 
doświadczeń związanych z zaburzeniami 
związanymi z zażywaniem substancji 
psychoaktywnych, przedstawione zostanie piętno 
zaburzeń związanych z zażywaniem substancji i 
metodami redukcji szkód, a zakończy się 
bezpłatnym szkoleniem na temat naloksonu!  
 
Punkty w ramach kształcenia ustawicznego 
(Continuing Education Credit) są dostępne dla 
członków społeczności i pracowników służby 
zdrowia. W razie dodatkowych pytań prosimy o 
kontakt z Danielle Begeske, koordynatorem 
programu SIH SUPPORT 
(danielle.begeske@sih.net).  
 
Zarejestruj się tutaj.  

NOWY PROGRAM DORADZTWA 
KRYZYSOWEGO WSPIERAJĄCY 
SPOŁECZNOŚCI NAJCIĘŻEJ 
DOTKNIĘTE PRZEZ COVID-19 
 
IDHS uruchamia Illinois-Strong, program 
pilotażowy, który ma zapewnić społeczne 
doradztwo kryzysowe dla osób mieszkających w 
hrabstwach Cook, Winnebago i St. Clair, które 
zostały dotknięte negatywnymi skutkami 
spowodowanymi przez COVID-19. Program 
koncentruje się na pomocy w zrozumieniu ich 
reakcji i skontaktowaniu ich z innymi osobami i 
agencjami, które mogą pomóc im w poprawie 
sytuacji. Pracownicy udzielający indywidualnych 
porad w sytuacjach kryzysowych są aktywnymi 
słuchaczami, którzy oferują otuchę, praktyczną 
pomoc i wsparcie emocjonalne, ucząc 
jednocześnie technik behawioralnych radzenia 
sobie ze stresem. 
 
Illinois-Strong będzie oferować pomoc związaną 
z klęskami żywiołowymi osobom 
zidentyfikowanym w wyniku indywidualnych i 
grupowych interakcji. Zachęcamy do 
odwiedzeniastrony: Illinois-Strong.org gdzie 
można uzyskać więcej informacji na temat tego 
programu. 
 
NOWE ŚWIADCZENIA ŻYWNOŚCIOWE 
DLA DZIECI 

 
Od tego miesiąca gospodarstwa domowe w całym 
stanie Illinois, w których znajduje się łącznie 
około miliona dzieci, zaczęły otrzymywać 
dodatkowe federalnie finansowane świadczenia 
żywnościowe, wyceniane w skali całego stanu na 
110 milionów USD miesięcznie. Oczekuje się, że 
dodatkowa pomoc, zapewniona przez Służbę 
Żywności i Żywienia Departamentu Rolnictwa 
USA (U.S. Department of Agriculture's Food and 
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Nutrition Service), dotrze jeszcze do około 200 
tysięcy uprawnionych dzieci w stanie Illinois w 
tym roku szkolnym w porównaniu z rokiem 
ubiegłym.  
 
Rodziny nie muszą się ubiegać o tę transzę 
świadczeń „Pandemicznego Elektronicznego 
Transferu Świadczeń” (Pandemic Electronic 
Benefit Transfer, P-EBT). W najbliższych 
tygodniach otrzymają one jedną kartę P-EBT na 
każde uprawnione dziecko, a kart tych można 
użyć do zakupu artykułów spożywczych we 
wszystkich autoryzowanych przez EBT punktach 
sprzedaży detalicznej, do których należy 
większość dużych sklepów spożywczych w stanie 
Illinois. Karty zostaną wysłane na adres, który 
podano w szkolnych aktach dziecka. 
 
P-EBT jest częścią odpowiedzi rządu Stanów 
Zjednoczonych na pandemię COVID-19. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie 
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=1317
76.    
 
DOSTAWA LUB ODBIÓR PRODUKTÓW 
SPOŻYWCZYCH PRZEZ SNAP ONLINE 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
jest dumny, że może współpracować z ALDI, 
Amazon i Walmart, oferując zakupy online w 
ramach SNAP dla ponad 1,9 miliona klientów 
SNAP w stanie Illinois w około 1 milionie 
gospodarstw domowych.  Uczestnicy mają dostęp 
do świeżej żywności i artykułów spożywczych z 
ALDI poprzez usługę Instacart z dostawą i 
odbiorem w tym samym dniu. 
  
Aby wykorzystać świadczenia SNAP online, 
odwiedź shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP lub 
Grocery.Walmart.com i postępuj zgodnie z 
instrukcjami. Aby zapisać się do SNAP lub 
uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić 
stronę www.DHS.Illinois.gov. 
 
Sprzedawcy detaliczni zainteresowani 
programem mogą znaleźć więcej informacji i 

złożyć wniosek na stronie 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot.  
 
MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT 
HAZARDU 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
oraz Rada stanu Illinois ds. Problemów 
Hazardowych (Illinois Council on Problem 
Gambling, ICPG) we współpracy z Krajową 
Radą ds. Problemów Hazardowych (National 
Council on Problem Gambling, NCPG), 
poświęcają marzec na pomoc potrzebującym, 
którzy cierpią z powodu problemów z hazardem. 
Hasło kampanii „Świadomość + Działanie” 
(Awareness + Action) dotyczy podejmowania 
działań i rozmów na temat problematycznych 
kwestii związanych z hazardem oraz kierowania 
ludzi do pomocy, której mogą potrzebować.  
 
Organizacje zapraszają na wirtualne wydarzenia 
w całym stanie, w tym na spotkania z autorem 
książki, dni projekcji i kampanie 
uświadamiające.  Aby uzyskać listę tych 
wydarzeń i innych linków dotyczących Miesiąca 
Problemów z Hazardem stanu Illinois (IPGM), 
odwiedź strony:  
 

• IDHS/SUPR IPGM 
• We Know The Feeling IPGM 

 
Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, macie problem z 
hazardem, zadzwoń pod numer 1-800-
GAMBLER lub wyślij SMS o treści ILGAMB 
pod numer 53342. Możesz również odwiedzić 
stronę https://weknowthefeeling.org, aby 
uzyskać więcej informacji na temat problemów 
hazardowych oraz sposobów zwiększania 
świadomości i działań w tym zakresie.  
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MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ROZWOJOWEJ 
 

 
 
Każdego marca Krajowe Stowarzyszenie Rad ds. 
Niepełnosprawności Rozwojowej (National 
Association of Councils on Developmental 
Disabilities, NACDD) i jego partnerzy 
współpracują za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, aby podkreślić wiele 
sposobów, w jakie osoby niepełnosprawne i 
pełnosprawne łączą się, tworząc silne, 
zróżnicowane społeczności. 
 
Działania te mają na celu zwiększenie integracji 
osób z niepełnosprawnością rozwojową we 
wszystkich aspektach życia społecznego oraz 
podniesienie świadomości na temat barier, na 
jakie osoby niepełnosprawne wciąż czasami 
napotykają w kontaktach ze społecznościami, w 
których żyją. 
 
Miesiąc świadomości na temat 
niepełnosprawności rozwojowej (DD Awareness 
Month) pokaże wspaniałą pracę, jaką wykonuje 
się w tak wielu społecznościach, aby uczcić i 
poprawić jakość życia osób z 
niepełnosprawnością rozwojową. 


