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POMOC TECHNICZNA W RAMACH 
USTAWY O ROZLICZALNOŚCI I 
PRZEJRZYSTOŚCI DOTACJI 
  

 
 
Ustawa o rozliczalności i przejrzystości dotacji w 
stanie Illinois (Illinois Grant Accountability and 
Transparency Act, GATA) została stworzona w 
celu zapewnienia spójnych procesów dla dotacji 
stanowych, które są zgodne z federalnymi 
standardami raportowania i audytowania.   
 
Aby wesprzeć organizacje, które działają w trudno 
dostępnych społecznościach, Departament Usług 
Społecznych stanu Illinois (Illinois Department of 
Human Services, IDHS) stworzył System 
Zarządzania Pomocą Techniczną GATA (Learning 
Management System, LMS), który dostarcza 
wskazówek na temat procesu ubiegania się o 
dotacje.  
 
Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do strony 
logowania do systemu zarządzania nauczaniem 
GATA. W przypadku pytań i potrzeby pomocy w 
obsłudze systemu wystarczy wysłać krótką 
wiadomość na adres e-mail 
DHS.GATATraining@illinois.gov.     
 
IDHS zorganizuje sześć jednogodzinnych sesji, 
aby zapewnić wysoki poziom zrozumienia GATA. 
Wymagana jest rejestracja, a liczba miejsc jest 
ograniczona.  
  
Sesje będą identyczne, prosimy więc o rejestrację 
tylko na jeden z poniższych terminów:  

• Wtorek, 13 kwietnia o 10:00 (zarejestruj się 
tutaj) 

• Środa, 28 kwietnia o 14:00 (zarejestruj się 
tutaj) 

• Czwartek, 13 maja o 10:00 (zarejestruj się 
tutaj) 

• Wtorek, 25 maja o 14:00 (zarejestruj się 
tutaj)  

• Środa, 9 czerwca o 10:00 (zarejestruj się 
tutaj) 

• Czwartek, 24 czerwca o 14:00 (zarejestruj 
się tutaj) 

 
Więcej informacji na temat GATA można znaleźć 
tutaj.  
 
IDHS WPROWADZA WSPÓLNOTOWE 
SZCZEPIENIA DLA TRUDNO 
DOSTĘPNYCH SPOŁECZNOŚCI 
 
IDHS uruchomił działające na bieżąco kliniki 
szczepień w 11 naszych placówkach 
prowadzonych w stanie Illinois. W tych 
placówkach uprawnieni pracownicy IDHS oraz 
określone społeczności, w których występują duże 
przeszkody w otrzymaniu szczepionki, mogą 
umówić się na wizytę od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 9:00 do 15:30. Wizyty te będą 
umawiane na bieżąco, ponieważ staramy się, aby 
osoby, które zakwalifikowały się do fazy 1A i 1B, 
ale nie miały dostępu do szczepionki, nadal były 
traktowane priorytetowo. Miejsca te znajdują się na 
terenie całego stanu – od Chicago, przedmieść 
Hrabstwa Collar, poprzez Springfield, do Centralii 
i Alton na południu.  
 
W ciągu nieco ponad dwóch tygodni działania 
programu nasze zespoły wykonały ponad 1 500 
szczepień w całym stanie.   
 
Populacje, które zostały objęte szczepieniami w 
tych przychodniach, to w szczególności:  
 

• Klienci i personel programów leczenia 
zdrowia psychicznego i uzależnień 
finansowanych przez DHS (1A) 

• Dostawcy usług domowych DRS; dostawcy 
indywidualni (1A) i klienci (1B+) 

• Klienci usług domowych DDD (1A) oraz 
klienci CDS (1B+) 

• Mieszkańcy zintegrowanej wspólnotowej 
placówki mieszkalnej (Community 
Integrated Living Arrangement, CILA) oraz 
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inni mieszkańcy i personel opieki 
długoterminowej, którzy nie mogli lub nie 
chcieli się wcześniej zaszczepić (1A)  

• Personel DHS 
 
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) otrzymywaniem 
powiadomień SMS dotyczących szczepionki, 
wyślij SMS-a o treści VACCINE (angielski) lub 
VACUNA (hiszpański) pod numer 552020 (mogą 
obowiązywać stawki za wiadomości tekstowe i 
dane komórkowe). Sprawdź Warunki korzystania z 
usługi oraz Politykę prywatności.) 
 
Możesz również wysłać pytania na adres 
DHS.COVID19@illinois.gov i odwiedzić stronę 
IDHS dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19. 

 
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 odwiedzenia strony: Illinois-
Strong.org gdzie można uzyskać więcej informacji 
na temat tego programu. 
 

MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT 
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 
 

 
 
W połączeniu z Krajową Radą ds. Alkoholizmu i 
Uzależnienia od Narkotyków, IDHS uznaje 
kwiecień jako Miesiąc świadomości na temat 
uzależnienia od alkoholu.  
 
Prowadzona corocznie kampania zdrowia 
publicznego ma na celu podniesienie świadomości 
na temat zagrożeń dotyczących alkoholizmu i 
kwestii z nim związanymi oraz zmniejszenie 
stygmatyzacji alkoholizmu i innych zaburzeń 
wynikajacychh z zażywaniea substancji 
odurzających. 
 
NOWE ŚWIADCZENIA ŻYWNOŚCIOWE 
DLA DZIECI 
 

 
 
Począwszy od zeszłego miesiąca, gospodarstwa 
domowe, w których mieszka około miliona dzieci 
w całym stanie Illinois, 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 
Nutrition Service), dotrze jeszcze do około 200 
tysięcy uprawnionych dzieci w stanie Illinois w 
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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. Aby 
uzyskać więcej informacji, przejdź tutaj. 
 


