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POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH 

DOTYCZĄCA KOSZTÓW WYNAJMU 

MIESZKANIA I KORZYSTANIA Z 

MEDIÓW 

Program Pomocy Mieszkaniowej (Housing Help 

Program) Departamentu Usług Społecznych stanu 

Illinois (Illinois Department of Human Services) 

dotyczy pomocy w wynajmie i opłatach za media i jest 

skierowany do kwalifikujących się gospodarstw 

domowych w stanie Illinois dotkniętych pandemią 

COVID-19. IDHS nawiązał współpracę z organizacjami 

społecznymi w celu administrowania programem. 

 

Zgłoszenia są aktywnie przyjmowane przez nasze 

organizacje partnerskie. Zainteresowani wnioskodawcy 

powinni skontaktować się z organizacją, korzystając z 

informacji zamieszczonych pod tym linkiem: 

https://www.illinoisrentalassistance.org/providers 

 

Aby dowiedzieć się więcej o programie, odwiedź 

www.illlinoisrentalassistance.org. 

 

BEZPŁATNA LINIA SMS-OWEGO 

WSPARCIA EMOCJONALNEGO IDHS, 

CALL 4 CALM 

IDHS dostrzega i rozumie, jak bardzo pandemia 

COVID- 19 wpłynęła na zdrowie psychiczne obywateli 

stanu. W związku z tym Wydział Zdrowia Psychicznego 

IDHS (Division of Mental Health (DMH)) stworzył 

bezpłatną linię SMS-owego wsparcia emocjonalnego, 

Call4Calm, dla mieszkańców stanu Illinois 

doświadczających stresu i problemów ze zdrowiem 

psychicznym związanych z COVID-19. 

 

Osoby, które chciałyby porozmawiać z pracownikiem 

służby zdrowia psychicznego, mogą wysłać SMS o 

treści „TALK” pod numer 5-5-2-0-2-0 lub w przypadku 

języka hiszpańskiego SMS o treści „HABLAR” pod ten 

sam numer: 5-5-2-0-2-0. Korzystanie z Call4Calm jest 

bezpłatne, a użytkownicy linni wsparcia pozostają 

anonimowi. 

 

Po wysłaniu SMS-a na gorącą linię mieszkaniec stanu 

w ciągu 24 godzin otrzyma telefon od doradcy 

zatrudnionego w lokalnym ośrodku zdrowia 

psychicznego, który zapewni odpowiednie wsparcie. 

Można również wysłać SMS pod numer 5-5-2-0-2-0, w 

treści wpisując słowa kluczowe, takie jak 

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

„shelter” (schronienie), aby otrzymać informacje na 

temat tego, jak poruszać się i uzyskać dostęp do 

wsparcia i usług. 

 

IDHS OBCHODZI W PAŹDZIERNIKU 

KRAJOWY MIESIĄC ZAPOBIEGANIA 

ZAŻYWANIU SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH 

PRZEZ MŁODZIEŻ 

 

IDHS poprzez Wydział ds. Zapobiegania Zażywaniu 

Substancji Odurzających i Odwyku (Division of 

Substance Use Prevention and Recovery) prowadzi na 

terenie stanu działania mające na celu zajęcie się 

problemem i zwalczanie zaburzeń związanych z 

zażywaniem substancji odurzających. 

 

Ze względu na niebezpieczne połączenie zażywania 

substancji i kierowania samochodem prowadzące do 

wypadków i ofiar śmiertelnych IDHS uznaje również 

17-23 października za Krajowy Tydzień 

Bezpieczeństwa Nastoletnich Kierowców (National 

Teen Driver Safety Week). Zażywanie substancji 

odurzających przez nastolatków często odgrywa rolę w 

wypadkach z udziałem młodych osób, zaś Departament 

Transportu Stanów Zjednoczonych (United States 

Department of Transportation, USDOT) uznał wypadki 

samochodowe za główną przyczynę śmierci osób w 

wieku 15-18 lat. 

 

Partner społeczności IDHS, Prevention First oraz 

Youth Prevention Resource Center przy Prevention 

First organizują godzinne webinarium: Alkohol a 

bezpieczeństwo ruchu drogowego wśród nastolatków – 

we wtorek, 19 października, o godz. 10:00 (centralna 

strefa czasowa). Zarejestruj się na wydarzenie tutaj. 
 

Dodatkowo IDHS świętuje wraz z DEA oraz 

partnerami Narodowy Dzień Utylizacji Leków na 

Receptę (National Prescription Take Back Day) w dniu 

23 października od 10:00 do 14:00. Ten dzień został 

stworzony, aby podnieść świadomość na temat 

potencjalnego nadużywania leków na receptę, 

zapewniając jednocześnie bezpieczny, wygodny i 

odpowiedzialny sposób pozbywania się leków na 

receptę. 

 

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/
https://www.prevention.org/training/EventDetails?i=2264
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Istnieje możliwość pozbycia się niewykorzystanych 

lub przeterminowanych leków na receptę i bez 

recepty w wyznaczonych miejscach w całym stanie 

Illinois. Jeśli Ty lub Twoja agencja planujecie wziąć 

udział w tym wydarzeniu, rozważcie współpracę z 

lokalnym organem ścigania. 

 

Możesz odwiedzić stronę www.takebackday.dea.gov 

w celu zlokalizowania miejsca zbiórki lub zadzwonić 

do Wydział Kontroli Dywersji Centrum telefonicznej 

rejestracji DEA (Diversion Control Division 

Registration Call Center) pod numer 1-800-882-

9539, aby uzyskać więcej informacji na temat tych 

miejsc zbiórki. 

 

IDHS ZWIĘKSZA WYSIŁKI NA RZECZ 

ZWALCZANIA EPIDEMII OPIOIDÓW 

ORAZ ZAPOBIEGANIA ZGONOM 

ZWIĄZANYM Z OPIOIDAMI 

 
W 2020 roku w stanie Illinois odnotowano 2944 

zgony z powodu przedawkowania opioidów. Jest to 

najwyższa liczba rocznych ofiar śmiertelnych w 

stanie Illinois. 

 

Wydział ds. Zapobiegania Zażywaniu Substancji 

Odurzających i Odwyku (SUPR) w IDHS prowadzi 

działania stanowe mające na celu zwalczanie epidemii 

opioidów i innych zaburzeń związanych z zażywaniem 

substancji. 

 

W związku z tym IDHS inwestuje prawie 13 

milionów dolarów w walkę z kryzysem opioidowym 

poprzez rozszerzenie dostępu do ratującego życie 

leku, Nalokson (Naloxone). 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 tylko 

przez profesjonalistów medycznych), a przyjaciół i 

bliskich osób zażywających narkotyki zachęca się do 

posiadania Narcanu pod ręką. 

 

Organizacje, które chciałyby zamówić Narcan za 

pośrednictwem tego programu, mogą wejść na stronę 

www.dhs.state.il.us/AccessNarcan, aby rozpocząć ten 

proces. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stanu epidemii 

opioidowej w stanie Illinois, można przejrzeć półroczny 

raport Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois 

(IDHS): 

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

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

 

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, zmagacie się z 

zażywaniem substancji odurzających, zadzwoń do 

stanowego telefonu zaufania ds. opioidów i innych 

substancji pod numer 1-833-234-6343, wyślij SMS o 

treści „HELP” pod numer 833234 lub odwiedź stronę 

HelplineIL.org. 

 

SZKOLENIA GATA 

Ustawa o rozliczalności i przejrzystości dotacji stanu 

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. 

 

Aby lepiej wspierać organizacje, które służą 

społecznościom stanu Illinois, opracowano system 

Pomocy Technicznej Systemu Zarządzania Nauką 

IDHS GATA (Technical Assistance Learning 

Management System) (LMS), dostarczający wskazówek 

na temat procesu ubiegania się o dotacje. 

 

System ten jest dostępny do samodzielnej nauki online, 

która obejmuje pięć modułów. Szacowany czas 

ukończenia wszystkich modułów wynosi około 24 

godzin, chociaż system jest dostępny do samodzielnej 

nauki online, podzielonej na oddzielne moduły. 

 

Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do kursu 

szkoleniowego GATA Strona logowania do systemu 

zarządzania szkoleniami. 

 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
http://www.takebackday.dea.gov/
http://www.dhs.state.il.us/AccessNarcan
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/publications/idph-semiannual-opioid-report-august-2021.pdf
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/publications/idph-semiannual-opioid-report-august-2021.pdf
https://helplineil.org/
https://enuggetlearning.com/idhs
https://enuggetlearning.com/idhs
https://enuggetlearning.com/idhs
https://enuggetlearning.com/idhs
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Pytania i pomoc w zakresie treści 

merytorycznych można kierować drogą 

mailową na adres: 

DHS.GATATraining@illinois.gov. 

 

Jeśli masz pytania dotyczące GATA, IDHS 

zorganizował jednogodzinne sesje w języku 

angielskim i hiszpańskim w celu zapewnienia 

wysokiego poziomu zrozumienia GATA. 

Kliknij tutaj, aby 

zobaczyć treści w 

języku angielskim. 

Kliknij tutaj, aby 

zobaczyć treści w 

języku hiszpańskim. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
mailto:DHS.GATATraining@illinois.gov
https://www.youtube.com/watch?v=QJw5EkvhF7w
https://www.youtube.com/watch?v=QJw5EkvhF7w
https://www.youtube.com/watch?v=QJw5EkvhF7w
https://www.youtube.com/watch?v=j4l4AAF4nOc
https://www.youtube.com/watch?v=j4l4AAF4nOc
https://www.youtube.com/watch?v=j4l4AAF4nOc

