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ZAKUPY SPOŻYWCZE ON-LINE W 
RAMACH PROGRAMU SNAP Z 
DOSTAWĄ LUB ODBIOREM 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
z dumą ogłasza, że sieć ALDI dołączyła do 
Amazon i Walmart i wraz z nimi oferuje zakupy 
on-line w ramach programu całym stanie dla 
ponad 1,9 miliona beneficjentów programu 
SNAP w około 1 mln gospodarstw domowych.  
W ramach nowej współpracy partnerskiej z 
ALDI uczestnicy programu będą mogli uzyskać 
dostęp do świeżej żywności i podstawowych 
artykułów spożywczych tej sieci poprzez 
Instacart – usługi dostawy i odbioru zakupów 
tego samego dnia. 
  
Aby skorzystać z możliwości, jakie daje pogram 
SNAP w trybie online, należy wejść na stronę 
shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP lub 
Grocery.Walmart.com i postępować zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby 
zarejestrować się w programie SNAP lub 
uzyskać dodatkowe informacje, należy 
odwiedzić stronę internetową dhs.state.il.us. 
 
Każdy sprzedawca zainteresowany programem 
może znaleźć więcej informacji i złożyć wniosek 
o udział w programie pilotażowym na stronie 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 
 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE IDHS 
 
Bardzo chcemy pozostać w kontakcie! 
Zapraszamy do śledzenia IDHS na platformach 
mediów społecznościowych.  Każde z nich to 
świetny sposób na to, aby połączyć się z IDHS i 
być na bieżąco z najnowszymi działaniami 
Departamentu.  Oto łącza do profili IDHS na 
portalach społecznościowych:      

Twitter, Facebook, YouTube oraz 
 LinkedIn. 

 
 

BIULETYN INFORMACYJNY DLA 
INTERESARIUSZY IDHS 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) mocno wierzy, że siła i energia naszych 
partnerów społecznych jest naszym wspólnym 
sukcesem i bezpośrednio wiąże się ze zdrowiem 
i dobrostanem mieszkańców stanu Illinois.  
 
W tym celu Departament regularnie wysyła 
biuletyn z informacjami o aktualnościach i 
wydarzeniach we wszystkich swoich obszarach 
i w oddziałach.  Aby uzyskać więcej informacji 
na temat rozwoju IDHS, zapraszamy do 
skorzystania z tego łącza w celu zarejestrowania 
się i otrzymywania biuletynów dla 
interesariuszy.   
 
NARODOWY MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI 
NT. ZABURZONEJ ZDOLNOŚCI 
PROWADZENIA POJAZDÓW:  
 
Jako że wkraczamy w okres świąteczny, jedną z 
najważniejszych inicjatyw w tym czasie jest 
zapobieganie zaburzonej zdolności prowadzenia 
pojazdów. Zachęcamy organizacje upoważnione 
z ramienia IDHS/SUPR do dalszego udzielania 
informacji o destrukcyjnym wpływie zaburzonej 
zdolności prowadzenia pojazdów, zwanej 
również prowadzeniem pod wpływem alkoholu 
(Driving Under the Influence, DUI). W 2019 
roku w stanie Illinois 276 osób straciło życie w 
wypadkach związanych z alkoholem, a 
Sekretarz Stanu odnotował 26 224 przypadków 
aresztowań wskutek prowadzenia pojazdu w 
stanie nietrzeźwym. Amerykański Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (National 
Highway Transportation Safety Administration, 
(NHTSA) opracował bezpłatne materiały na 
potrzeby kampanii świątecznej mające na celu 
zwiększenie świadomości na temat zaburzonej 
zdolności prowadzenia pojazdów oraz 
zapewnienie pomocy w utrzymaniu 
bezpieczeństwa na naszych drogach teraz i w 
przyszłości. 
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NARZĘDZIA POMOCY TECHNICZNEJ 
W ZAKRESIE DOTACJI IDHS 
 
Departament Usług Socjalnych stanu Illinois 
(IDHS) z przyjemnością ogłasza, że ma nowe 
narzędzie, którego zadaniem jest pomóc 
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 instruktorem 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPA WZAJEMNEJ POMOCY DLA 
PRACOWNIKÓW STANU ILLINOIS 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. 
 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU PONOWNEJ 
KWALIFIKACJI DO PROGRAMU SNAP   
 
Federalny Urząd ds. Żywności i Żywienia (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. 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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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.  
 
Organizacje te wykorzystają uzyskane fundusze 
na wspieranie nadrzędnych celów tej inicjatywy, 
takich jak 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.  Pełną listę 
beneficjentów dotacji, pośredników oraz 
podwykonawców można znaleźć na 
stronie healing.illinois.gov. 
 
 


