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POMOC W WYNAJMIE I OPŁATACH ZA
MEDIA

Program Pomocy Mieszkaniowej Departamentu
Usług Socjalnych Stanu Illinois (Illinois
Department of Human Services) jest skierowany do
uprawnionych gospodarstw domowych w stanie
Illinois dotkniętych pandemią COVID-19.
Zainteresowani
wnioskodawcy
powinni
skontaktować się z agencją, korzystając z
informacji podanych pod tym linkiem:
https://www.illinoisrentalassistance.org/providers
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu,
odwiedź stronę www.illinoisfamilyresources.org.
IDHS
UZNAJE
31
SIERPNIA
ZA
MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ
ŚWIADOMOŚCI O PRZECIWDZIAŁANIU
PRZEDAWKOWANIOM

IDHS, poprzez swój Wydział Zapobiegania
Nadużywaniu Substancji i Leczenia Uzależnień
(Division of Substance Use Prevention and
Recovery, SUPR), prowadzi działania mające na
celu rozwiązanie problemu zaburzeń związanych z
używaniem substancji psychoaktywnych w stanie.
W Międzynarodowym Dniu Świadomości o
Przedawkowaniach, IDHS/SUPR ponawia swoje
zobowiązanie do zapewnienia dostępu do leczenia
i zwalczania piętna związanego z uzależnieniami.
Andre.Jordan@illinois.gov
217-682-1252

Ostatnio IDHS rozpoczął inwestowanie blisko 13
mln USD na walkę z kryzysem opioidowym
poprzez rozszerzenie dostępu do naloksonu,
antagonisty opioidów stosowanego w leczeniu
przedawkowań. Zwiększenie dostępu do naloksonu
jest jedną z ważnych strategii redukcji szkód, którą
IDHS stosuje w celu wspierania osób
doświadczających choroby uzależnienia.
Organizacje mogą zamówić Narcan poprzez ten
program,
odwiedzając
stronę
www.dhs.state.il.us/AccessNarcan, aby rozpocząć
proces.
Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, zmagasz się z
problemem uzależnienia od substancj, zadzwoń
pod numer stanowej infolinii ds. uzależnień od
opioidów i innych substancji 1-833-234-6343, lub
wyślij SMS o treści “HELP” na numer 833234 lub
odwiedź stronę HelplineIL.org.
DODATKOWI SPRZEDAWCY DODANI DO
PROGRAMU SNAP ONLINE
IDHS z dumą informuje, że obecnie siedmiu
sprzedawców detalicznych oferuje zakupy online w
ramach programu SNAP w stanie Illinois. Cztery
nowe sklepy partnerskie to: Woodman's, County
Market, Fairplay Foods i Super Mercados El
Guero.
Nowi sprzedawcy dołączyli do ALDI, Amazon i
Walmart, umożliwiając zamawianie artykułów
spożywczych
rodzinom
uprawnionym
do
otrzymywania świadczeń z programu SNAP.
Uczestnicy mają również 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, wejdź
na stronę shopwoodmans.com,
mycountymarket.com/shop/online-groceryshopping/, fairplayfoods.com,
shop.supermercadoselguero.com/, shop.aldi.us,
Amazon.com/SNAP, lub Grocery.Walmart.com i
postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aby
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zapisać się do SNAP lub uzyskać więcej
informacji, odwiedź stronę dhs.state.il.us.

można znaleźć pod adresem
Opportunities web page.

Sprzedawcy detaliczni zainteresowani programem
mogą dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek na
stronie http://www.fns.usda.gov/snap/onlinepurchasing-pilot.

SZKOLENIA GATA

IDHS

Grant

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Z IDHS W
CELU REKRUTACJI OSÓB DO SZCZEPIEŃ
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.
IDHS, przy wsparciu Departamentu Zdrowia
Publicznego stanu Illinois (Illinois Department of
Public Health, IDPH), poszukuje organizacji
społecznych (Community-Based Organizations,
CBO) do współpracy w celu zwiększenia liczby
osób przyjmujących szczepionki w całym stanie.
IDHS
i
IDPH
poszukują
organizacji
pozarządowych mogących świadczyć następujące
usługi związane z rekrutacją osób do szczepień
przeciwko COVID-19 w punktach prowadzonych
przez IDPH lub IDHS:
•
•
•
•
•
•

Marketing i rekrutacja
Rejestracja do szczepienia przez telefon
i/lub na miejscu (door-to-door)
Koszty lokalu/wynajmu miejsca
Lekki poczęstunek
Transport
Personel w dniu wydarzenia z usługami
tłumaczeniowymi lub innym wsparciem

Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.
MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI
W ciągu roku IDHS wydaje wiele zawiadomień o
możliwościach finansowania (NOFO) dla naszych
programów. Pełną listę możliwości finansowania
Andre.Jordan@illinois.gov
217-682-1252

Aby lepiej wspierać organizacje, które służą
społeczności
Illinois,
Departament
Usług
Społecznych stanu Illinois (IDHS) stworzył system
zarządzania nauczaniem (LMS) GATA, aby
zapewnić wskazówki dotyczące procesu ubiegania
się o dotacje.
System jest dostępny do samodzielnej nauki online,
która obejmuje pięć modułów. Szacowany czas
potrzebny do ukończenia wszystkich modułów
wynosi około 24 godziny, przy czym system jest
dostępny w wersji do samodzielnej nauki online,
podzielonej na oddzielne moduły.
Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do strony
logowania do systemu zarządzania nauczaniem
GATA.
Pytania i pomoc w zakresie treści merytorycznych
można kierować za pośrednictwem poczty
elektronicznej: DHS.GATATraining@illinois.gov.
W przypadku pytań dotyczących GATA, IDHS
zorganizował jednogodzinne sesje w celu
przedstawienia ogólnego przeglądu GATA w
języku angielskim i hiszpańskim.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć w języku angielskim.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć w języku hiszpańskim.
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