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

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

 

Andre.Jordan@illinois.gov   9 lipca 2021 r. 
217-682-1252 

 
WKRÓTCE BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ 
FINANSOWANIA POMOCY 
MIESZKANIOWEJ 
 
Illinois Department of Human Services’ Housing 
Help Program (Program pomocy mieszkaniowej 
Departamentu Usług Społecznych Stanu Illinois) 
zapewnia pomoc najsłabszym osobom, w tym 
populacjom o niskich dochodach, mniejszościom, 
imigrantom z barierą językową oraz osobom bez 
dostępu do technologii w wynajmie mieszkań.  
 
Pragnąc kontynuować wdrażanie programu, IDHS 
wydała dwa nowe Notice of Funding Opportunities 
(NOFO) (powiadomienia o możliwościach 
finansowania), aby zaprosić dodatkowe organizacje 
do ubiegania się o finansowanie w ramach pomocy 
mieszkaniowej.  
 
Z jednego z NOFO mogą skorzystać Immigrant and 
Refugee Welcoming Centers/Service Providers 
(Ośrodki/Dostawcy Usług Przyjmowania 
Imigrantów i Uchodźców). Organizacje ubiegające 
się o ten rodzaj NOFO powinny posiadać: 
doświadczenie w pracy z grupami społeczeństwa o 
niskich dochodach, zdolność do świadczenia usług 
językowych i kompetentnych  kulturowo osobom 
LEP oraz silną znajomość programów federalnych i 
IDHS. Takie NOFO można znaleźć tutaj link. 
 
Z drugiego NOFO mogą korzystać Faith-Based 
Outreach Programs (programy pomocowe oparte na 
wierze). Organizacje ubiegające się o to NOFO 
powinny mieć aktualne i aktywne powiązania ze 
społecznością, której służą, być powiązane z w pełni 
funkcjonującym kościołem lub miejscem kultu oraz 
wykazywać zrozumienie różnorodności etnicznej 
czarnej społeczności i potrzeb kulturowo 
odpowiednich usług unikalnych dla tego programu. 
Takie NOFO można znaleźć tutaj link. 
 
 
 
 
 
 

 
ZWIĘKSZONA DOSTĘPNOŚĆ 
RATUJĄCYCH ŻYCIE LEKÓW 
ANTAGONISTÓW OPIOIDÓW, 
NALOKSONU 
 

 
 
Nalokson jest antagonistą opioidów stosowanym w 
leczeniu przedawkowania opioidów, takich jak 
heroina i fentanyl. Dzięki IDHS nalokson jest łatwiej 
dostępny w celu odwrócenia skutków 
przedawkowania opioidów, dotykających ludzi w 
całym stanie z zaburzeniami związanymi z 
nadużywaniem opioidów. Lek jest całkowicie 
bezpieczny i można go podawać w formie aerozolu 
do nosa lub zastrzyku domięśniowego. Donosowy 
produkt naloksonowy Narcan może podawać każdy 
(profesjonaliści niemedyczni). Znajomi i bliscy osób 
zażywających narkotyki są zachęcani do posiadania 
Narcanu pod ręką.  
 
IDHS inwestuje prawie 13 milionów dolarów w 
walkę z kryzysem opioidowym poprzez rozszerzenie 
dostępu do tego ratującego życie leku. Zwiększenie 
dostępu do naloksonu jest jedną z wielu strategii 
IDHS dążących do zmniejszenia szkód i wspierania 
osób uzależnionych. 
 
Organizacje chcące zamówić Narcan w ramach tego 
programu, mogą rozpocząć ten proces na stronie 
www.dhs.state.il.us/AccessNarcan. 
 
Jeśli Ty lub znajoma Ci osoba zmaga się z 
używaniem substancji uzależniających, zadzwoń do 
State's Helpline for Opioids and Other Substances 
(Stanowa Infolinia ds. Opioidów i innych Substancji) 
pod numer 1-833-234-6343, wyślij SMS o treści 
„HELP” pod numer 833234 lub odwiedź stronę 
HelplineIL.org. 
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SZCZEPIONKA IDHS I MOŻLIWOŚĆ 
REKRUTACJI 

 
IDHS, przy wsparciu Illinois Department of Public 
Health (IDPH) (Departamentu Zdrowia Publicznego 
stanu Illinois), poszukuje Community-Based 
Organizations (CBO) (organizacji społecznych) do 
współpracy w celu zwiększenia liczby 
przyjmowanych szczepionek w całym stanie. 
 
IDHS i IDPH poszukują CBO, które mogą 
świadczyć następujące usługi mające na celu 
rekrutację osób do szczepienia przeciwko COVID-
19 w ośrodkach prowadzonych przez IDPH lub 
IDHS: 
 

• Marketing i rekrutacja 
• Rejestracja do szczepienia telefonicznie i/lub 

w systemie door-to-door (bezpośrednim) 
• Koszty w oparciu o lokalizację/wynajem 

powierzchni 
• Lekkie przekąski 
• Transport 
• Obsada personelu w dniu tego wydarzenia z 

usługami tłumaczeniowymi lub innym 
wsparciem 

 
Więcej informacji podano na tej stronie. 
 
IDHS URUCHAMIA PROGRAM POSIŁKÓW 
W RESTAURACJACH 
 
Illinois Department of Human Services (IDHS) 
(Departament Opieki Społecznej stanu Illinois) 
poszukuje dziesięciu restauracji do współpracy w 
programie pilotażowym w niektórych częściach 
okręgów Cook i DeWitt. Program ma na celu 
dostarczanie ciepłych posiłków w ramach 
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) 
(Program Uzupełniający Pomoc w Odżywianiu).  

Z Restaurant Meals Program (Programu Posiłków 
Restauracyjnych) będą mogły korzystać osoby, które 
ukończyły 60 rok życia i/lub osoby niepełnosprawne 
oraz ich współmałżonkowie i osoby bezdomne.  
 
Aby się zaangażować lub dowiedzieć się więcej, do 
dnia 15 lipca 2021 r. odwiedź stronę 
www.dhs.illinois.gov/rmp i wypełnij „Request to 
Participate” (Wniosek o dopuszczenie do udziału). 
IDHS wskaże 8 restauracji w czterech rejonach 
pocztowych okręgu Cook (60619, 60620, 60628 i 
60617) oraz 2 restauracje w okręgu DeWitt. 
Restauracje wybrane do udziału zostaną o tym 
powiadomione. 
 
DOSTAWA LUB ODBIÓR ZAKUPÓW 
ONLINE W RAMACH SNAP 

 
Illinois Department of Human Services (IDHS) 
(Departament Opieki Społecznej Stanu Illinois) z 
dumą współpracuje z sieciami ALDI, Amazon i 
Walmart, oferując zakupy online w ramach SNAP 
dla ponad 1,9 miliona klientów SNAP w stanie 
Illinois, w około milionie gospodarstw domowych.  
Korzystając z usługi Instacart – dostawy i odbioru 
zakupów tego samego dnia – uczestnicy programu 
mogą uzyskać dostęp do świeżej żywności i 
podstawowych artykułów spożywczych z ALDI. 
  
Aby skorzystać z oferty SNAP online, 
odwiedź shop.aldi.pl, Amazon.com/SNAP lub 
Grocery.Walmart.com i postępuj zgodnie z 
instrukcjami na ekranie. Aby zarejestrować się do 
programu SNAP lub uzyskać dodatkowe informacje, 
odwiedź stronę dhs.state.il.us. 
 
Każdy detalista zainteresowany programem może 
uzyskać dodatkowe informacje i złożyć wniosek pod 
adresem http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot.  


