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POMOC W WYNAJMIE I OPŁATACH ZA 

MEDIA 

 
Program Pomocy Mieszkaniowej Departamentu Usług 

Socjalnych stanu Illinois (Illinois Department of Human 

Services, IDHS) jest skierowany do uprawnionych 

gospodarstw domowych w stanie Illinois dotkniętych 

pandemią COVID-19. IDHS nawiązał współpracę z 

organizacjami społecznymi w celu administrowania 

programem. 

 

Nasze organizacje partnerskie aktywnie przyjmują 

wnioski. Zainteresowani wnioskodawcy powinni 

skontaktować się z dana organizacją, korzystając z 

informacji podanych pod tym linkiem: 

https://www.illinoisrentalassistance.org/providers 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu, 

odwiedź stronę  www.illlinoisrentalassistance.org. 

 

BEZPŁATNA SMS-OWA LINIA WSPARCIA 

EMOCJONALNEGO IDHS, CALL 4 CALM 

 

IDHS dostrzega i rozumie, jak bardzo pandemia 

COVID-19 wpłynęła na zdrowie psychiczne. W 

związku z tym Wydział Zdrowia Psychicznego 

(Division of Mental Health, DMH) IDHS utworzył 

bezpłatną SMS-ową linię wsparcia emocjonalnego, 

Call4Calm, dla mieszkańców stanu Illinois 

doświadczających stresu i problemów ze zdrowiem 

psychicznym związanych z COVID-19.  

 

Osoby, które chciałyby porozmawiać z pracownikiem 

ochrony zdrowia psychicznego, mogą wysłać 

wiadomość „TALK” pod numer 5-5-2-0-2-0 lub w 

przypadku języka hiszpańskiego – wiadomość 

„HABLAR” pod ten sam numer: 5-5-2-0-2-0. Usługa 

Call4Calm jest bezpłatna i w pełni anonimowa.  

 

W ciągu 24 godzin od wysłania wiadomości doradca 

zatrudniony przez lokalny ośrodek zdrowia 

psychicznego zadzwoni do mieszkańca w celu 

zapewnienia wsparcia. Osoby fizyczne mogą również 

wysłać pod numer 5-5-2-0-2-0 wiadomość tekstową 

zawierającą słowa kluczowe, takie jak „unemployment” 

(bezrobocie), „food” (żywność) lub „shelter” 

(schronienie) oraz otrzymać informacje na temat 

sposobu nawigacji i dostępu do pomocy i usług. 

 

IDHS ZWIĘKSZA ROZSZERZA DZIAŁANIA NA 

RZECZ ZWALCZANIA EPIDEMII OPIOIDÓW, 

ZAPOBIEGANIA ZGONOM ZWIĄZANYM Z 

OPIOIDAMI 

 
W 2020 r. w Illinois odnotowano 2944 zgony związane 

z przedawkowaniem opioidów. Jest to najwyższa 

roczna liczba ofiar śmiertelnych w stanie Illinois.  

 

IDHS, poprzez swój Wydział Zapobiegania 

Nadużywaniu Substancji i Leczenia Uzależnień 

(Division of Substance Use Prevention and Recovery, 

SUPR), prowadzi działania mające na celu zwalczanie 

epidemii opioidów i innych zaburzeń związanych z 

używaniem substancji psychoaktywnych w stanie.  

 

W związku z tym, IDHS inwestuje prawie 13 mln USD 

w walkę z kryzysem opioidowym poprzez rozszerzenie 

dostępu do ratującego życie leku, naloksonu. Nalokson 

jest antagonistą opioidów stosowanym w leczeniu 

przedawkowania opioidów, takich jak heroina i 

fentanyl. Lek jest całkowicie bezpieczny i może być 

podawany w postaci aerozolu do nosa lub zastrzyku 

domięśniowego. Nalokson podawany donosowo, 

Narcan, może być podawany przez każdego (nie przez 

profesjonalistów medycznych), a przyjaciół i bliskich 

osób zażywających narkotyki zachęca się do posiadania 

Narcan pod ręką. 

 

Organizacje, które chcą zamówić Narcan za 

pośrednictwem tego programu, mogą wejść na stronę 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.illinoisrentalassistance.org/providers
http://www.illlinoisrentalassistance.org/
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www.dhs.state.il.us/AccessNarcan, aby rozpocząć 

proces. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stanu epidemii 

opioidów w stanie Illinois, można zapoznać się z 

półrocznym raportem Departamentu Zdrowia 

Publicznego Illinois na temat opioidów: 

http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/publicati

ons/idph-semiannual-opioid-report-august-2021.pdf 

 

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, zmagasz się z problemem 

uzależnienia od substancji, 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. 

 

SZKOLENIA GATA  

 

 
 

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.   

 

W celu lepszego wsparcia organizacji, 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. 

 

DODATKOWI SPRZEDAWCY DODANI DO 

PROGRAMU SNAP ONLINE 
 

IDHS z dumą informuje, że obecnie siedmiu 

sprzedawców detalicznych oferuje możliwość zakupów 

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-grocery-shopping/, 

fairplayfoods.com, shop.supermercadoselguero.com/, 

shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP, lub 

Grocery.Walmart.com i postępuj zgodnie z 

instrukcjami na ekranie. Aby zapisać się do SNAP lub 

uzyskać więcej informacji, odwiedź 

stronę dhs.state.il.us. 

 

Sprzedawcy detaliczni zainteresowani programem 

mogą dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek na 

stronie http://www.fns.usda.gov/snap/online-

purchasing-pilot.  
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