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OFERTA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ Z 
IDHS W ZAKRESIE POMOCY I REKRUTACJI 
ZWIĄZANEJ ZE SZCZEPIENIAMI 

 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) przy 
wsparciu Departamentu Zdrowia Publicznego stanu 
Illinois (Illinois Department of Public Health, IDPH) 
poszukuje organizacji społecznych (Community-
Based Organizations, CBO), z którymi mógłby 
współpracować w celu zwiększenia poziomu 
akceptacji dla szczepionek w całym stanie. 
 
IDHS i IDPH poszukują organizacji pozarządowych, 
które są w stanie świadczyć następujące usługi mające 
na celu rekrutację osób do szczepień na COVID-19 w 
punktach prowadzonych przez IDPH lub IDHS: 
 

• Marketing i rekrutacja 
• Rejestracja szczepionek telefonicznie i/lub w 

trybie od drzwi do drzwi 
• Koszty lokalu/wynajmu miejsca 
• Lekki poczęstunek 
• Transport 
• Personel w dniu imprezy z usługami 

tłumaczeniowymi lub innego typu pomocą 
 
Więcej informacji można znaleźć na tej stronie. 
 
POMOC MIESZKANIOWA I CZYNSZOWA 
ZWIĄZANA Z COVID-19 
 
Illinois Rental Payment Program (ILRPP) zapewnia 
bezpośrednie fundusze na wsparcie najemców ze 
stanu Illinois, którzy nie są w stanie płacić czynszu z 
powodu utraty dochodów w związku z COVID-19.  
 
Zatwierdzeni wnioskodawcy otrzymają jednorazowe 
dotacje w maksymalnej wysokości 25 000 USD, 

które będą wypłacane bezpośrednio właścicielom 
nieruchomości na pokrycie zaległych płatności 
czynszu począwszy od czerwca 2020 r. oraz na 
przedpłaty czynszów do sierpnia 2021 r. lub do 
wyczerpania kwoty 25 000 – w zależności od tego, 
co nastąpi wcześniej.  
Zgłoszenia do ILRPP będą przyjmowane do 
poniedziałku, 7 czerwca. Aby uzyskać więcej 
informacji lub złożyć wniosek online, wejdź na 
stronę: IllinoisHousingHelp.org.  
 
W ramach programu pomocy mieszkaniowej IDHS 
oferuje również pomoc najemcom, którzy mają 
kłopoty w związku z COVID. Kwalifikujące się 
gospodarstwa domowe mogą otrzymać rekompensatę 
maksymalnie 15 miesięcy zaległego czynszu i opłat 
za media. Na stronie dhs.illinois.gov/housinghelp/ 
można znaleźć agencję partnerską IDHS i złożyć 
wniosek. 
 
Mieszkańcy stanu Illinois, którym potrzebna jest 
pomoc prawna, oraz najemcy, którym grozi eksmisja, 
mogą odwiedzać stronę 
https://evictionhelpillinois.org/. 
 
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 będą zgodne z federalnymi 
oczekiwaniami dotyczącymi raportowania i 
audytowania.   
 
Aby wesprzeć organizacje o charakterze bardziej 
oddolnym, które działają w trudno dostępnych 
społecznościach, Departament Usług Społecznych 
stanu Illinois (Illinois Department of Human Services, 
IDHS) stworzył System Zarządzania Pomocą 
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Techniczną GATA (Learning Management System, 
LMS). Znajdują się tam bezpłatne wskazówki 
dotyczące procesu ubiegania się o dotacje stanowe.  
 
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 dwie jednogodzinne sesje, aby 
dokładnie przedstawić GATA. Wymagana jest 
rejestracja, a liczba miejsc jest ograniczona.  
  
Sesje będą identyczne, prosimy więc o rejestrację 
tylko na jeden z poniższych terminów:  

• 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.  
 
 
IDHS obchodzi MIESIĄC LGBTQ+ PRIDE 

 
  
IDHS upamiętnia czerwiec jako miesiąc LGBTQ+ 
Pride – czas świętowania odwagi, sprawiedliwości, 
miłości i walki o równość LGBTQ+.  
 
Zrodzone z protestu święto Pride upamiętnia 
zamieszki w Stonewall w 1969 roku, kiedy to 
działacze i klienci Stonewall Inn w Nowym Jorku, 
przeciwstawili się nienawiści oraz prześladowaniom – 
w chwili, która zmieniła świat. 

 
Stan Illinois często bywa liderem w zakresie praw 
osób homoseksualnych.  W 2006 roku ustawy Illinois 
Human Rights Acts zostały rozszerzone o społeczność 
LGBTQ+ jako grupę chronioną, a stan Illinois był 
jednym z pierwszych stanów, który zaczął bronić praw 
osób transseksualnych. Stan Illinois wprowadził 
równość małżeńską w 2013 roku – dwa lata wcześniej 
niż Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych.   
 
Pomimo wszystkich osiągnięć dyskryminacja i ucisk 
nadal mają miejsce. Przed nami jeszcze dużo pracy. 
Zaangażuj się z nami w IDHS w działania na rzecz 
równości oraz sprawiedliwości dla społeczności 
LGBTQ+ i wszystkich innych. Pamiętajmy o tym, że 
nasze swobody oraz nasze działania na rzecz ich 
uzyskania są ze sobą wzajemnie powiązane i że aby 
iść naprzód, musimy działać razem. 
 
NOWY PROGRAM DORADZTWA 
KRYZYSOWEGO WSPIERAJĄCY 
SPOŁECZNOŚCI NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTE 
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. Głównym zadaniem programu jest 
ułatwienie osobom poszkodowanym zrozumienia 
własnych reakcji oraz skontaktowanie ich z innymi 
osobami i agencjami, które mogą im pomóc w 
poprawie sytuacji.  
 
Pracownicy udzielający indywidualnych porad w 
sytuacjach kryzysowych są aktywnymi słuchaczami, 
którzy dodają otuchy, zapewniają praktyczną pomoc 
oraz 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 odwiedzania strony: Illinois-
Strong.org.  
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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. 
 
ZASOBY DOTYCZĄCE ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO DOSTĘPNE W JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 
 
Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (National 
Institute of Mental Health, NIMH) oferuje 
podstawowe informacje na temat zaburzeń 
psychicznych i tematów pokrewnych w języku 
hiszpańskim dla pacjentów i ich rodzin, pracowników 
służby zdrowia i społeczeństwa. Materiały 
drukowane można zamówić bezpłatnie i są one 
dostępne w ilościach hurtowych do dystrybucji w 
przychodniach, szkołach i na imprezach 
środowiskowych. 
Aby uzyskać więcej informacji i zamówić bezpłatne 
egzemplarze, należy przejść tutaj. 
 


