
 IDHS LEGISLATIVE BULLETIN  
1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343) 

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

 

   14 maja 2021 r. 
 

KLINIKI SZCZEPIEŃ IDHS 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
przy wsparciu Departamentu Zdrowia Publicznego 
stanu Illinois (Illinois Department of Public Health, 
IDPH) rozpoczął starania społeczne mające na celu 
zapewnienie sprawiedliwej dystrybucji 
szczepionek na COVID-19 wśród społeczności o 
niskich dochodach i nieproporcjonalnie 
obciążonych, wspieranych przez nasze lokalne 
biura Centrum Zasobów Rodzinnych i 
Społecznościowych (Family and Community 
Resource Center, FCRC).    
 
Szczepienia są bezpłatne. Preferowane są wizyty 
umówione, ale przyjmowane będą również osoby 
zgłaszające się bez terminu.  
 
W dniach 21, 22 i 24 maja w godzinach 11:00–
19:00 w niżej wskazanych miejscach IDHS będzie 
prowadzić punkty szczepień drugą dawką 
szczepionki Pfizer oraz pojedynczą dawką 
szczepionki Johnson & Johnson. Na wizytę w 
sprawie podania drugiej dawki należy umówić się, 
korzystając z poniższych linków. Pojedyncze 
dawki szczepionki J&J będą podawane po 
osobistym przyjściu do punktu szczepień. Aby 
uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer 
(217) 836-8176. 
 
• 361 W Indian Trail, Aurora. Zarejestruj się 

tutaj. 
• 512 Clay St, Woodstock. Zarejestruj się tutaj. 
• 3501 W Algonquin Rd, 4th Fl, Rolling 

Meadows. Zarejestruj się tutaj. 
• 3301 Wireton Rd, Blue Island. Zarejestruj się 

tutaj.  
• 2701 West Lake St, Melrose Park. Zarejestruj 

się tutaj. 
 

W dniach 28 maja, 29 maja i 1 czerwca w 
godzinach 11:00–19:00 w niżej wskazanych 
miejscach podawana będzie druga dawka 
szczepionki Pfizer. Na wizytę w sprawie podania 
drugiej dawki należy umówić się, korzystając z 
poniższych linków. Aby uzyskać więcej 
informacji, zadzwoń pod numer (217) 836-8176. 

• 2000 N Lewis Ave, Waukegan. Zarejestruj się 
tutaj. 

• 1717 Park St, Suite 105 w Naperville. 
Zarejestruj się tutaj.  

 
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 procedur dla dotacji 
stanowych, które będą zgodne z federalnymi 
standardami raportowania i audytowania.   
 
Aby wesprzeć organizacje działające 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 razie pytań i potrzeby pomocy w 
obsłudze systemu wystarczy wysłać krótką 
wiadomość na adres e-mail 
DHS.GATATraining@illinois.gov.     
 
IDHS zorganizuje trzy jednogodzinne sesje w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu zrozumienia 
GATA. Wymagana jest rejestracja, a liczba miejsc 
jest ograniczona.  
  
Sesje będą identyczne, prosimy więc o rejestrację 
tylko na jeden z poniższych terminów:  
• Wtorek, 25 maja o godz. 14:00 (zarejestruj się 

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

tutaj) 
• Czwartek, 24 czerwca o godz. 14:00 

(zarejestruj się tutaj) 
Więcej informacji na temat GATA można znaleźć 
tutaj.  
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KONFERENCJA NA TEMAT 
ŚWIADOMOŚCI UZALEŻNIEŃ OD 
HAZARDU 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) za pośrednictwem Wydziału ds. Odwyku i 
Zapobiegania Zażywania Substancji (Division of 
Substance Use Prevention and Recovery, 
IDHS/SUPR) dąży do zmniejszenia piętna 
związanego z uzależnieniem od hazardu oraz do 
zwiększenia dostępu do leczenia.  
 
„Illinois Summit on Problem Gambling” to 
darmowa, wirtualna, 2-dniowa konferencja, która 
zapewni uczestnikom kompleksowy przegląd w 
zakresie świadomości problemów związanych z 
hazardem, ich leczenia i zapobiegania im, a także 
przedstawi innowacyjne podejście do 
rozwiązywania problemów związanych z 
hazardem pod kątem uzależnienia. Konferencja 
odbędzie się w dniach 20–21 maja 2021 roku. Aby 
zapoznać się z harmonogramem konferencji i 
nazwiskami zaproszonych prelegentów, już dziś 
odwiedź stronę rejestracji. 
  
MAJ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI 
ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
 
Na początku miesiąca Gubernator JB Pritzker 
wydał proklamację dla całego stanu Illinois, aby 
maj ogłosić Miesiącem Świadomości Zdrowia 
Psychicznego. Po tej proklamacji Departament 
Usług Społecznych stanu Illinois wraz z 
podlegającym mu Wydziałem ds. Zdrowia 
Psychicznego (IDHS/DMH) uruchomiły stronę 
internetową, która przedstawia nasze 
zaangażowanie w zmniejszenie piętna związanego 
z problemami ze zdrowiem psychicznym oraz 
zwiększenie dostępu do zasobów.  
 
CALL 4 CALM 
 
Wydział ds. Zdrowia Psychicznego (Division of Mental 
Health) przy Departamencie Usług Społecznych stanu 
Illinois (IDHS) uruchomił bezpłatną usługę SMS 
zapewniającą wsparcie emocjonalne, która ma na celu 
pomóc mieszkańcom stanu Illinois doświadczającym 
stresu związanego z COVID-19.  Każda osoba może 

wysłać wiadomość o treści „TALK” (lub „HABLAR” 
w języku hiszpańskim) pod numer 552020, a wówczas 
oddzwoni opiekun ze środowiskowego ośrodka zdrowia 
psychicznego, który wysłucha problemów, z jakimi 
ludzie obecnie się borykają.  CALL4CALM nie jest 
linią kryzysową. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, 
potrzebujecie natychmiastowej pomocy, należy 
zadzwonić pod numer 911.  
 
Co więcej, SMS-owa infolinia umożliwia 
mieszkańcom stanu Illinois uzyskanie pomocy oraz 
wskazówek dotyczących innych krytycznych kwestii w 
okresie pandemii. Mieszkańcy stanu mogą wysyłać 
pod numer 552020 słowa kluczowe, takie jak 
„UNEMPLOYMENT” (bezrobocie), „FOOD” 
(żywność) lub „SHELTER” (schronienie), aby w 
odpowiedzi uzyskać więcej informacji. Mogą 
obowiązywać opłaty za SMS-y i przesyłanie 
danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 
ochrony prywatności, kliknij tutaj. 
 
NOWY PROGRAM DORADZTWA 
KRYZYSOWEGO WSPIERAJĄCY 
SPOŁECZNOŚCI NAJBARDZIEJ 
DOTKNIĘTEJ PRZEZ COVID-19 
 
IDHS uruchamia Illinois-Strong, program 
pilotażowy, mający na celu zapewnienie 
społecznego doradztwa kryzysowego 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 dodają otuchy, zapewniają 
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 interakcji indywidualnych i grupowych. 
Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do 
odwiedzenia strony: Illinois-Strong.org.  


