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IDHS OGŁASZA 300 MILIONÓW DOLARÓW
INWESTYCJI DODATKOWYCH NA POMOC
DLA DOSTAWCÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI
Na początku tego miesiąca gubernator JB Pritzker i
Illinois Department of Human Services (IDHS) Sec.
Grace Hou ogłosiła, że 300 milionów dolarów w postaci
nowych dotacji zostanie udostępnionych kwalifikującym
się opiekunom dzieci w całym stanie. Dolary te wesprą
opiekunów dzieci z około 25 000 USD na klasę rocznie,
domy opieki nad dziećmi z 15 000 USD rocznie i domy
opieki nad dziećmi z około 10 000 USD rocznie. Aby
pomóc w rekrutacji i utrzymaniu personelu, co najmniej
50 procent tych środków musi zostać zainwestowane w
nowe inicjatywy dotyczące personelu i siły roboczej, z
naciskiem na zwiększenie wynagrodzeń i świadczeń.
Wnioski o tę najnowszą rundę finansowania należy
składać na początku stycznia, a finansowanie rozpocznie
się w lutym 2022 r. i do stycznia 2023 r.
Mając na uwadze sprawiedliwość, dodatkowe fundusze
zostaną udostępnione dla programów, które wykażą, że
docierają do społeczności niedocenianych. Dotacje te
będą wspierać dostawców z przewidywalnym
finansowaniem na pokrycie zwiększonych wynagrodzeń
i innych kosztów operacyjnych.
Stan rozszerza również poprzedni program dotacji,
zapewniając 45 milionów dolarów, sześciomiesięczne
przedłużenie dotacji na odbudowę opieki nad dziećmi,
aby najlepiej pomagać dostawcom, którzy nie
kwalifikują się do nowej rundy dotacji.
Informacje dotyczące wniosków o najnowszą rundę
dotacji i przedłużenia dotacji na przywrócenie będą
dostępne dla świadczeniodawców za pośrednictwem of
Child Care Resources &amp; Referral Agencies
(INCCRRA). Illinois Network
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.

1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343)
dhs.illinois.gov/helpishere
abe.illinois.gov
GRUPA
WZAJEMNEJ
POMOCY
DLA
PRACOWNIKÓW PIERWSZEJ LINII ILLINOIS

Pracownicy pierwszej linii borykają się z
bezprecedensowymi stresorami podczas pandemii
COVID-19. Dołącz do Advocates for Human
Potential, aby uzyskać bezpłatną grupę wzajemnej
pomocy, aby dzielić się doświadczeniami, czuć się
wspieranym i zdobywać zasoby. Grupa spotyka się we
wtorki o 12:00 i można uzyskać do niej dostęp za
pomocą tego linku Zoom.
NOWA STAŁA OBUDOWA OBUDOWA NOFO
Wydział Zapobiegania i Odzyskiwania Zażywania
Substancji (SUPR) IDHS wydał Powiadomienie o
możliwości finansowania (NOFO) dla stałego wsparcia
mieszkaniowego (PSH). To NOFO rozwija wizję IDHS
systemu usług dla ludzi, który umożliwia wszystkim
prosperowanie bez względu na rasę, pochodzenie
etniczne, płeć, kod pocztowy i różne zdolności.
Niniejsze NOFO ma na celu zapewnienie PSH osobom z
zaburzeniem
używania substancji (SUD) lub
współwystępującym
używaniem
substancji
i
zaburzeniem zdrowia psychicznego (COD). Populacje
priorytetowe dla tego programu obejmują młodych
dorosłych, kobiety i kobiety z dziećmi, chociaż
organizacje mogą brać pod uwagę wszystkich
kandydatów. Oczekuje się, że organizacje, które
ubiegają się o to finansowanie, zastosują się do
podejścia Housing First, co oznacza łączenie osób z
mieszkaniem bez warunków wstępnych lub oczekiwań
dotyczących leczenia lub usług rekonwalescencji.
Aby uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek,
odwiedź NOFO dotyczącą mieszkalnictwa stałego.
stronę internetową
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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.

1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343)
dhs.illinois.gov/helpishere
abe.illinois.gov
PROGRAM PORADNICTWA KRYZYSOWEGO
WSPIERAJĄCY SPOŁECZNOŚCI NAJCIĘŻSZE
UDERZONE PRZEZ COVID-19
IDHS uruchomił Illinois-Strong, pilotażowy program
zapewniający lokalne doradztwo kryzysowe osobom w
hrabstwach Cook, Winnebago i St. Clair, które zostały
negatywnie dotknięte przez COVID-19. Program
koncentruje się na pomocy osobom, które przeżyły
katastrofę, zrozumieć ich reakcje i nawiązać kontakt z
innymi osobami i agencjami, które mogą pomóc im w
poprawie ich sytuacji. Pracownicy udzielający
indywidualnego poradnictwa kryzysowego to aktywni
słuchacze, którzy oferują wsparcie, praktyczną pomoc i
wsparcie
emocjonalne,
jednocześnie
ucząc
behawioralnych technik radzenia sobie ze stresem.
Illinois-Strong będzie oferować usługi pomocy związane
z klęskami żywiołowymi osobom zidentyfikowanym w
wyniku interakcji indywidualnych i grupowych. Aby
uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę:
programu. illinois-strong.org, aby uzyskać więcej
informacji na temat tego

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Chcemy pozostać w kontakcie! Zapraszamy do
śledzenia
IDHS
na
jej
platformach
społecznościowych. Każdy z nich to świetny
sposób na nawiązanie kontaktu z IDHS i bycie na
bieżąco z najnowszymi pracami Departamentu. Oto
linki do kont IDHS:
Twitter, Facebook, Logo

de youtube png,

LinkedIn.

Sprzedawcy
zainteresowani
programem
mogą
dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek pod adresem
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot.

December 17th, 2021

