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SEMINARIUM DOTYCZĄCE 
ZAPOBIEGANIU PRZEDAWKOWANIU 
OPIOIDÓW 
 
W czwartek 17 grudnia Wydział Zdrowia 
Hrabstwa DuPage (DuPage County Health 
Department), we współpracy z Departamentem 
Usług Społecznych stanu Illinois (Illinois 
Department of Human Services, IDHS) oraz 
lokalnymi organizacjami opieki zdrowotnej 
zorganizuje seminarium dotyczące zapobieganiu 
przedawkowania opioidów w szpitalach.  
Seminarium skoncentruje się na tym, w jaki 
sposób szpitale i oddziały ratunkowe mogą 
pomóc w zapobieganiu zgonom wskutek 
przedawkowania opioidów i uczestniczyć w 
działaniach na rzecz zwiększenia dystrybucji 
naloksonu i dostępu do MAR.  David T. Jones, 
dyrektor IDHS/SUPR, oraz dr Mike Nelson, 
przewodniczący komitetu ds. praktyki 
wystawiania recept (Prescribing Practices 
Committee) przy Radzie Illinois ds. kryzysu 
związanego z opioidami (Opioid Crisis 
Response Advisory Council), to dwaj spośród 
wyróżnionych mówców. 
 
Seminarium odbędzie się w godzinach 9:00–
12:00 i konieczna jest wcześniejsza rejestracja.  
Aby uzyskać więcej informacji lub 
zarejestrować się, należy odwiedzić tę stronę.   
 
RAPORT IDHS O POTRZEBACH 
DOTYCZĄCYCH HAZARDU I 
UZALEŻNIENIA 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) ogłosił rozpoczęcie rocznych badań na 
temat hazardu, uzależnienia od hazardu oraz 
potrzeb dotyczących usług wsparcia w stanie 
Illinois. Wyniki badania zostaną wykorzystane 
przez IDHS na potrzeby przyszłych inicjatyw 
strategicznych mających na celu zapobieganie 
uzależnieniu od hazardu i zwiększanie dostępu 
do terapii i usług. Inicjatywa ta jest finansowana 
z wpływów ze stanowego podatku od gier oraz 
alokowanych środków z budżetu na rok 
podatkowy 2021. 
 

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich znajomych macie 
problemy z hazardem, prosimy odwiedzić stronę 
weknowthefeeling.org, zadzwonić pod numer 1-
800-GAMBLER, wysłać SMS-a o treści 
„ILGamb” pod numer 53342 lub porozmawiać 
tutaj na czacie.  (Mogą obowiązywać opłaty za 
wiadomości i przesyłanie danych; patrz 
„Warunki użytkowania”). 
 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU PONOWNEJ 
KWALIFIKACJI DO PROGRAMU SNAP   

 
Federalny Urząd ds. Żywności i Żywienia (Food 
and Nutrition Services, FNS) wyraził zgodę na 
przedłużenie przez Departament Usług 
Socjalnych stanu Illinois (IDHS) o dodatkowe 6 
miesięcy możliwości korzystania z programu 
Suplementarnej Pomocy Żywnościowej 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, 
SNAP) przez gospodarstwa domowe, których 
świadczenia mają wygasnąć w okresie od 
października 2020 r. do lutego 2021 r., a które 
nie otrzymały jeszcze przedłużenia okresu 
świadczeń o 6 miesięcy. Przedłużenie to nie ma 
zastosowania do tych gospodarstw domowych 
korzystających ze świadczeń SNAP, którym już 
wcześniej przyznano 6-miesięczne przedłużenie, 
a okresy poświadczenia wygasną w wyżej 
określonym czasie. 
 
Za każdy miesiąc wysyłane będą powiadomienia 
do gospodarstw domowych z grupy Mid-Point 
Reporting oraz Change Reporting, aby 
poinformować je o przedłużeniu, jak również o 
wymogach dotyczących raportowania za okresy 
poświadczenia kończące się w październiku, 
listopadzie i grudniu 2020 roku oraz styczniu i 
lutym 2021 roku. 
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GRUPA WZAJEMNEJ POMOCY DLA 
PRACOWNIKÓW STANU ILLINOIS 
BĘDĄCYCH NA PIERWSZEJ LINII 
FRONTU 
 
Personel pracujący na pierwszej linii frontu 
podczas pandemii COVID-19 stawia czoła 
bezprecedensowym czynnikom stresującym. 
Dołącz do Advocates for Human Potential – 
grupy zapewniającej bezpłatną wzajemną 
pomoc, aby móc dzielić się doświadczeniami, 
czuć wsparcie ze strony innych i zdobywać 
zasoby.  Grupa spotyka się we wtorki o godzinie 
12:00 w południe (czasu CST), a można do 
mniej dołączyć, korzystając z tego linku do 
platformy Zoom. 
 
NARZĘDZIA POMOCY TECHNICZNEJ 
W ZAKRESIE DOTACJI IDHS 
 
Departament Usług Socjalnych stanu Illinois 
(IDHS) z przyjemnością ogłasza, że ma nowe 
narzędzie, którego zadaniem jest pomoc 
organizacjom w całym stanie Illinois we 
właściwym stosowaniu się do przepisów ustawy 
o jawności i odpowiedzialności ws. 
przyznawania dotacji (Grant Accountability and 
Transparency Act, GATA). 
  
Opracowano System Zarządzania Nauczaniem 
(LMS) w zakresie pomocy technicznej (TA) dla 
ustawy o jawności i odpowiedzialności ws. 
przyznawania dotacji IDHS w celu zapewnienia 
pomocy technicznej i nawigacji po ww. ustawie 
oraz procesie składania wniosków o dotacje.  
  
System ten jest udostępniony do samodzielnej 
nauki przez Internet, z instruktażem w 
tradycyjnej sali lekcyjnej lub wirtualnej klasie 
on-line. Szkolenie obejmuje sześć modułów, a 
szacowany czas ukończenia wszystkich 
modułów wynosi około 24 godzin.   
  
Link do samodzielnej nauki on-line jest 
dostępny bezpłatnie na stronie internetowej 
IDHS w zakładce „Providers” w sekcji 
„Provider Information”.  
  

Poniżej znajdują się linki do IDHS GATA TA 
LMS i Przewodnika dla uczestników: 

• Przewodnik dla uczestników GATA 
TA 

• Kurs szkoleniowy GATA – System 
Zarządzania Nauczaniem 

 
HEALING ILLINOIS 
 
Healing Illinois jest inicjatywą na rzecz 
uzdrowienia relacji międzyrasowych, 
prowadzoną przez Departament Usług 
Społecznych stanu Illinois (IDHS) we 
współpracy z Funduszem Społecznym Chicago 
(The Chicago Community Trust), której 
zadaniem jest współpraca z lokalnymi 
organizacjami w całym stanie w celu budowania 
zaufania między ludźmi i aktywizacja działań na 
rzecz uzdrowienia relacji międzyrasowych.  
 
W ramach programu Healing Illinois – którego 
celem jest zaangażowanie w konstruktywny 
dialog mieszkańców społeczności całego stanu, 
na które pandemia COVID-19 miała 
nieproporcjonalnie wielki wpływ – wybrano 183 
organizacje, które otrzymają dotacje.  
Organizacje te wykorzystają uzyskane fundusze 
na wspieranie nadrzędnych celów tej inicjatywy, 
takich jak: rozbudowywanie i pogłębianie 
wiedzy i zrozumienia w zakresie uzdrawiania 
relacji międzyrasowych i równości rasowej w 
społecznościach całego stanu; wzrost zaufania i 
budowanie relacji między mieszkańcami stanu 
Illinois; oraz zapewnienie społecznościom i 
jednostkom możliwości rozpoczęcia leczenia 
krzywd wyrządzonych przez rasizm. 
 
Stan Illinois przeznaczył 4,5 miliona dolarów 
dla 162 organizacji na realizację projektów w 
ramach programu Healing Illinois. 
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POROZMAWIAJMY O MARIHUANIE  
 
Odwiedź stronę internetową programu 
„Porozmawiajmy o marihuanie” (Let’s Talk 
Cannabis) w stanie Illinois 
(www.prevention.org/lets-talk-cannabis/), aby 
znaleźć i pobrać broszury informacyjne, w tym 
także przeznaczone dla grup docelowych, takich 
jak rodzice oraz kobiety w ciąży i karmiące 
piersią. 
 


