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IDHS rozpoznaje i rozumie żniwo, jakie pandemia 

COVID-19 wpłynęła na zdrowie psychiczne. W związku 

z tym Wydział Zdrowia Psychicznego IDHS (DMH) 

stworzył bezpłatną linię tekstową wsparcia 

emocjonalnego Call4Calm dla mieszkańców Illinois 

doświadczających stresu i problemów ze zdrowiem 

psychicznym związanych z COVID-19.  

 

Osoby, które chciałyby porozmawiać ze specjalistą ds. 

zdrowia psychicznego, mogą wysłać SMS-a 

„ROZMOWA” pod numer 5-5-2-0-2-0 lub, w przypadku 

języka hiszpańskiego, napisać „HABLAR” na ten sam 

numer: 5-5-2- 0-2-0. Call4Calm jest darmowy, a osoby 

fizyczne pozostaną anonimowe.  

 

Gdy mieszkaniec wyśle wiadomość na infolinię, w ciągu 

24 godzin, otrzyma telefon od doradcy zatrudnionego w 

lokalnym ośrodku zdrowia psychicznego w celu 

udzielenia wsparcia. Osoby mogą również wysłać SMS 

o treści 5-5-2-0-2-0 ze słowami kluczowymi, takimi jak 

„bezrobocie”, „żywność” lub „schronienie”, i otrzymają 

informacje o tym, jak nawigować i uzyskać dostęp do 

wsparcia i usług.  

 

MOŻLIWOŚCI DOTACJI  

 

IDHS wydaje w ciągu roku wiele Zawiadomień o 

Możliwościach Finansowania (NOFO) dla naszych 

programów. Pełną listę możliwości finansowania można 

znaleźć na stronie internetowej IDHS Grant 

Opportunities.  

 

 

 

 

 

 

 

IDHS DO POCZYNANIA ZNACZĄCYCH 

INWESTYCJI W ZWALCZANIE PRZEMOCY Z 

BRONIĄ JAKO KRYZYS ZDROWIA 

PUBLICZNEGO  

 

Gubernator JB Pritzker ogłosił przemoc z użyciem broni 

jako kryzys zdrowia publicznego i ogłosił wsparcie dla 

250 milionów dolarów inwestycji państwa w ciągu 

najbliższych trzech lat w celu wdrożenia planu 

Reimagine Public Safety, inicjatywy zapobiegania 

przemocy opartej na danych i społeczności. Inwestycje 

te będą dokonywane za pośrednictwem Departamentu 

Usług Społecznych Stanu Illinois (IDHS) w programy 

zapobiegania przemocy, dywersji i zatrudnienia 

młodzieży.  

Ustawa Reimagine Public Safety Act (RPSA) ustanawia 

Biuro ds. Zapobiegania Przemocy z użyciem broni 

palnej (OFPV) w ramach IDHS, aby skoncentrować się 

na ograniczeniu przemocy z użyciem broni palnej w 

społecznościach o najwyższym wskaźniku przemocy z 

użyciem broni. OFVP jest zobowiązane do identyfikacji 

i współpracy z organami prewencji przemocy w 

dzielnicach Chicago o najwyższych wskaźnikach 

przemocy. Na obszarach poza Chicago OFVP będzie 

tworzyć społecznościowe grupy doradcze mające na celu 

zmniejszenie obrażeń i zgonów związanych z bronią 

palną.  

 

W nadchodzących tygodniach OFVP ogłosi 

konkurencyjne możliwości finansowania grantów 

skoncentrowanych na pomocy technicznej w 

zapobieganiu przemocy oraz rozwoju i interwencji 

młodzieży. Pięćdziesiąt milionów  dolarów zostało 

przewidziane w budżecie na pozostałą część roku 

budżetowego 22, a 100 milionów dolarów będzie 

wymagane na każdy z kolejnych dwóch lat 

podatkowych.  

 

IDHS uruchomiło pomoc techniczną i możliwości 

szkoleniowe dla organizacji społecznych w całym stanie, 

aby ubiegać się o fundusze, które pomogą zająć się 

czynnikami, które przyczyniają się do przemocy z 

użyciem broni.  

 

Aby uzyskać informacje na temat dostępnej pomocy 

technicznej i nadchodzących możliwości finansowania, 

odwiedź witrynę internetową IDHS 

https://www.dhs.state.il.us/page.aspx. pod adresem  

 

 

 

 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=85526
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=85526
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx
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WYNAJEM AWARYJNE I POMOC W 

UŻYTKOWANIU  

 
Program pomocy mieszkaniowej IDHS to program 

pomocy przy wynajmie i usługach komunalnych, 

którego celem jest pomoc kwalifikującym się 

gospodarstwom domowym w stanie Illinois dotkniętym 

pandemią COVID-19. IDHS współpracuje z 

organizacjami społecznościowymi w celu 

administrowania programem.  

 

Aplikacje są aktywnie przyjmowane przez nasze 

organizacje partnerskie. Zainteresowani kandydaci 

powinni skontaktować się z organizacją, korzystając z 

informacji podanych za pośrednictwem tego linku: 

https://www.illinoisrentalassistance.org/providers  

 

Aby dowiedzieć się więcej o programie, odwiedź  

www.illlinoisrentalassistance.org.  

 

6 NOWYCH SPRZEDAWCÓW DODANO DO 

PROGRAMU SPOŻYWCZEGO ONLINE SNAP  

 
IDHS ma przyjemność ogłosić 6 dodatkowych 

sprzedawców oferujących zakupy SNAP online w 

Illinois. Nowo zatwierdzeni sprzedawcy to między 

innymi Capri IGA, County Market, FairPlay 

Neighborhood Market, Schnucks, Supermercados El 

Guero i Woodman&#39;s Market. Ci dodatkowi 

detaliści prowadzą łącznie 83 sklepy w całym stanie 

Illinois.  

 
Po dodaniu tych sprzedawców, mieszkańcy Illinois 
mają teraz łącznie dziewięć opcji online dla rodzin 
SNAP. ALDI, Amazon i Walmart również przyjmują 
zamówienia online w Illinois.  
 

Aby skorzystać z korzyści SNAP www.capriiga.com, 

online, odwiedź shop.supermercadoselguero.com/, 

mycountymarket.com/shop/online-grocery-shopping/, 

fairplayfoods.com, Amazon.com shopwoodmans.com, 

shop.aldi.us,  Grocery.Walmart.com /SNAP lub zgodnie 

i postępuj z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  

 

Wszyscy odbiorcy SNAP z kartami Link w Illinois mogą 

wziąć udział. Aby zarejestrować się w SNAP lub 

uzyskać  więcej informacji, odwiedź stronę 

dhs.state.il.us.  

 

Sprzedawcy zainteresowani programem mogą 

dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek pod adresem 

http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot.  

 

NAKAZ WYKONAWCZY WYMAGAJĄCY 

SZCZEPIENIA COVID-19 LUB BADANIA W 

OŚRODKACH DZIENNYCH  

 
Gubernator JB Pritzker wydał nowe zarządzenie, które 

wymaga, aby wszyscy pracownicy przedszkola w 

Illinois otrzymali szczepionki przeciw COVID do 

początku stycznia lub poddali się cotygodniowym 

testom na obecność wirusa. Nowy mandat dotyczy 

ponad 55 000 pracowników licencjonowanych ośrodków 

opieki dziennej w całym stanie.  

 

Personel przedszkola musi otrzymać pierwszą dawkę 

szczepionki Pfizer lub Moderna lub pojedynczą dawkę 

szczepionki Johnson &amp; Johnson do 3 grudnia, a 

drugą dawkę szczepionki Pfizer lub Moderna do 3 

stycznia 2022 r. Dowolny personel przedszkola którzy 

nie zostaną w pełni zaszczepieni do 3 grudnia, muszą 

przechodzić cotygodniowe testy na COVID, dopóki nie 

zostaną w pełni zaszczepieni.  
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