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IDHS URUCHAMIA PROGRAM POSIŁKÓW 
RESTAURACYJNYCH 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
poszukuje dziesięciu partnerów restauracyjnych do 
programu pilotażowego w hrabstwie DeWitt i części 
hrabstwa Cook. Program ten ma na celu zapewnienie 
gorących posiłków w ramach programu SNAP 
(Supplemental Nutrition Assistance Program).  
 
Program Posiłków Restauracyjnych będzie służył 
osobom, które ukończyły 60 lat i/lub są 
niepełnosprawne, oraz ich współmałżonkom, a także 
osobom doświadczającym bezdomności.  
 
Aby zaangażować się lub uzyskać więcej informacji, 
należy odwiedzić stronę www.dhs.illinois.gov/rmp i 
wypełnić „Wniosek o uczestnictwo” do 28 czerwca 
2021 roku. IDHS wybierze 8 restauracji 
znajdujących się w rejonach czterech kodów 
pocztowych hrabstwa Cook (60619, 60620, 60628 i 
60617) oraz 2 restauracje w hrabstwie DeWitt. 
Restauracje wybrane do udziału w programie 
zostaną powiadomione o tym fakcie do 9 lipca. 
 
MOŻLIWOŚĆ DOTARCIA ZE 
SZCZEPIONKAMI I REKRUTACJI W IDHS 
 
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 liczby osób przyjmujących szczepionki 
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 do szczepienia przez telefon i/lub 

na miejscu 
• 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 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 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 sześć godzinnych sesji, aby 
zapewnić wysoki poziom zrozumienia GATA. 
Wymagana jest rejestracja, a liczba miejsc jest 
ograniczona. Zarejestruj się tutaj, aby wziąć udział w 
sesji w czwartek, 24 czerwca o godzinie 14:00. 
 
Więcej informacji na temat GATA można znaleźć 
tutaj.  
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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 skorzystać ze świadczeń SNAP online, należy 
wejść na stronę shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP 
lub Grocery.Walmart.com i postępowaćj zgodnie z 
instrukcjami na ekranie. Aby zapisać się do SNAP 
lub uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić 
stronę dhs.state.il.us. 
 
Sprzedawcy detaliczni zainteresowani programem 
mogą znaleźć więcej informacji i złożyć wniosek na 
stronie http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot.  
 
IDHS obchodzi miesiąc dumy LGBTQ+ 

 
  
IDHS obchodzi czerwiec jako miesiąc Dumy 
LGBTQ+, czas świętowania odwagi, 
sprawiedliwości, miłości i kontynuowania walki o 
równość dla osób 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 NAJCIĘŻEJ 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. 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 odwiedzania strony: Illinois-
Strong.org.  


