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W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 ADMINISTRACJA GUBERNATORA PRITZKERA URUCHAMIA
LETNI PROGRAM ZATRUDNIENIA MŁODZIEŻY
IDHS uruchamia również projekt wspierania rodzin imigrantów adresowany do osób
wykluczonych z federalnej pomocy w związku z COVID-19.
CHICAGO - Departament Usług Społecznych stanu Illinois (IDHS) ogłosił dzisiaj dwa programy w
odpowiedzi na epidemię COVID-19 mające na celu zapewnienie bardzo potrzebnego wsparcia
dla mieszkańców stanu Illinois - letni program młodzieżowy dla ponad 2000 zagrożonych
młodych ludzi oraz Projekt wspierania rodzin imigrantów dla ponad 3600 rodzin, które zostały
wykluczone lub nie kwalifikują się do federalnej pomocy związanej z COVID-19 i ubezpieczenia
na wypadek bezrobocia.
„IDHS istnieje po to, aby pomagać mieszkańcom, którzy są w największej potrzebie i nie mają
dostępu do zasobów i możliwości”, powiedziała sekretarz IDHS Grace B. Hou. „W odpowiedzi
na COVID-19 uruchomiliśmy dodatkowe zasoby, aby chronić i wspierać osoby, które
doświadczają bezdomności, osoby niepełnosprawne i ofiary przemocy domowej. Te dwa
dodatkowe projekty poszerzają nasze działania o możliwość dotarcia do społeczności
zmarginalizowanych i przynoszą ulgę w niezwykle trudnym okresie”.
Letni projekt zatrudnienia młodzieży
IDHS, przy wsparciu Urzędu ds. informacji o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych
stanu Illinois (Illinois Criminal Justice Information Authority, ICJIA), z dumą ogłasza Letni projekt
zatrudnienia młodzieży w odpowiedzi na COVID-19 (COVID-19 Summer Youth Employment
Program, C-SYEP). Wiele młodych osób ze stanu Illinois w wieku od 16 do 24 lat stoi przed
poważnymi wyzwaniami związanymi z zapewnieniem sobie zatrudnienia tego lata. Letni
program zatrudnienia młodzieży w odpowiedzi na COVID-19 będzie wdrażany i zarządzany w
całym stanie Illinois przez organizacje Służby dla Młodzieży finansowane przez IDHS.
Ta grupa młodych ludzi stanowi 24% całej siły roboczej zatrudnionej w branżach o najwyższym
ryzyku zamknięcia z powodu COVID-19. Aby zaradzić tym trudnościom, Letni program
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zatrudnienia młodzieży w odpowiedzi na COVID-19 ma na celu pomoc w zatrudnieniu 2200
młodych ludzi o niskich dochodach, należących do mniejszości i zagrożonych ubóstwem,
żyjących w społecznościach i hrabstwach o wysokim stopniu ubóstwa, które najbardziej
ucierpiały w wyniku pandemii. Podstawowym celem dla młodzieży obsługiwanej w ramach
programu będzie rozwijanie podstawowych umiejętności w zakresie zatrudnienia oraz
zdobywanie doświadczenia zawodowego na poziomie podstawowym.

Beneficjenci programu będą współpracować z lokalnymi pracodawcami, którzy potrzebują
letnich pracowników. Młodzież uczestnicząca w programie zostanie umieszczona w
programach szkoleniowych dostosowanych do wieku, zdolności i doświadczenia zawodowego, a
także w programach rozwoju zawodowego lub programach wstępnych praktyk.
Do programu kwalifikują się młodzi ludzie o niskich dochodach i/lub zagrożeni młodzi ludzie w
wieku 16-24 lat, którzy są rezydentami stanu Illinois i są w stanie dostarczyć formularz I-9 przed
zatrudnieniem. IDHS przewiduje sfinansowanie do 30 projektów w hrabstwach Champaign,
Cook, Lake, Macon, McLean, Peoria, St. Clair, Stephenson i Winnebago.
Projekt wsparcia rodzin imigrantów
Departament Usług Społecznych stanu Illinois (Illinois Department of Human Services, IDHS) i
Immigrant Funders Collaborative (IFC) uruchomiły Projekt wsparcia rodzin imigrantów w
związku z COVID-19 (COVID-19 Immigrant Family Support Project), który zapewni imigrantom w
stanie Illinois, niezależnie od ich statusu imigracyjnego, pomoc finansową w nagłych wypadkach
związanych z pandemią. Udział w programie wziąć mogą osoby, które stoją w obliczu
bezrobocia, utraty dochodów, kosztów leczenia oraz braku bezpieczeństwa żywnościowego i
mieszkaniowego jako bezpośredniego wyniku epidemii COVID-19 i nie kwalifikują się do żadnej
federalnej pomocy finansowej. IDHS przeznaczy na ten cel 2 miliony dolarów, a IFC, fundacja
stworzona ze współpracy prywatnych fundatorów, pozyskuje wstępne 750 000 dolarów na
wsparcie projektu.
„IDHS, wraz z prywatnymi partnerami filantropijnymi, może wykorzystać nasze zasoby, aby
wesprzeć te rodziny, które zostały wyraźnie wyłączone z federalnych funduszy pomocowych”,
powiedziała Grace Hou, sekretarz Departamentu Usług Społecznych stanu Illinois. „Imigranci
odgrywają zasadniczą rolę w naszym społeczeństwie i tworzą strukturę naszych społeczności w
całym stanie Illinois. IDHS jest dumne, że może współpracować z naszymi partnerami przy
Projekcie wsparcia rodzin imigrantów w związku z COVID-19, który ma na celu pomoc
społeczności imigrantów w Illinois w pokonaniu tego kryzysu. Chcemy, aby wszyscy wiedzieli, że
pomoc jest tutaj - dla każdego, kto jej potrzebuje.”

JB Pritzker, Governor

Grace B. Hou, Secretary

Podczas gdy wielu obywateli stanu Illinois ma dostęp do wsparcia z Federalnego systemu
wypłat (Federal Economic Impact Payments) w oparciu o Ustawę o wsparcia z powodu
koronawirusa i zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego (Coronavirus Aid, Relief, and
Economic Security Act, CARES Act) oraz do innych świadczeń stanowych i federalnych, wielu
imigrantów jest wykluczonych. Projekt ten pomoże wypełnić tę lukę i zapewnić bardzo
potrzebne bezpośrednie wsparcie dla rodzin imigrantów w stanie Illinois.
Dzięki wkładowi IDHS, Koalicja Praw Imigrantów i Uchodźców stanu Illinois (Illinois Coalition of
Immigrant and Refugee Rights, ICIRR) będzie zarządzać funduszami poprzez stanową sieć ponad
60 organizacji społecznych i Centrów Powitalnych stanu Illinois (Illinois Welcoming Centers),
które zidentyfikują, potwierdzą kwalifikowalność i zapiszą rodziny do programu. Za
pośrednictwem tych partnerów środki finansowe zostaną następnie rozdzielone pomiędzy
ponad 3600 dotkniętych tym problemem gospodarstw domowych imigrantów, ze szczególnym
uwzględnieniem tych o najniższych dochodach. IFC będzie również kontynuować pozyskiwanie
funduszy po zakończeniu inwestycji początkowej.
Aby kwalifikować się do otrzymania pomocy, wnioskodawcy muszą spełniać następujące
kryteria:
•
•
•

Być mieszkańcem stanu Illinois.
Doświadczyć zakłócenia dochodów z powodu pandemii koronawirusa (COVID-19) (utraty
pracy, albo zmniejszenia wymiaru pracy).
Nie kwalifikować się do federalnych środków stymulacyjnych ani do ubezpieczenia na
wypadek bezrobocia.

Priorytetowo traktowane będą również gospodarstwa domowe o dochodach poniżej 200%
federalnego poziomu ubóstwa.
„Przed tym kryzysem, społeczności imigrantów w Illinois i społeczności osób rasy kolorowej były
już predysponowane do problemów zdrowotnych, mieszkaniowych i finansowych oraz
nierówności. Programy pomocowe, takie jak Projekt wsparcia rodzin imigrantów w związku z
COVID-19 (COVID-19 Immigrant Family Support Project), są niezbędnym pierwszym krokiem dla
tych, którzy nie otrzymali funduszy wspierających w zakresie stymulacji gospodarczej, pomimo
ich wkładu gospodarczego w nasz stan. Ta inicjatywa dostarczy najważniejszych zasobów
tysiącom rodzin”, powiedziała Sylvia Puente, dyrektorka wykonawcza Forum polityki latynoskiej
(Latino Policy Forum).
Oprócz tych funduszy, imigranci zostaną również sprawdzeni pod kątem kwalifikowalności do
SNAP dla kwalifikujących się dzieci imigrantów, Pandemic-EBT, Specjalnego programu
wspierającego żywienie dla kobiet, niemowląt i dzieci (WIC) oraz Mamy i Dzieci – tymczasowej
opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży. Projekt wsparcia rodzin imigrantów w związku z COVID-19
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(COVID-19 Immigrant Family Support Project) jest częścią istniejących zobowiązań IDHS w
zakresie Centrów Powitalnych i opiera się na historii stanu Illinois jako stanu powitalnego.
Obecnie stan Illinois zapewnia imigrantom szeroki zakres usług, takich jak interwencje
kryzysowe oraz usługi w zakresie zdrowia, żywności i potrzeb mieszkaniowych w Centrach
Powitalnych w całym stanie.
###
Informacje o Projekcie wsparcia rodzin imigrantów w związku z COVID-19 (COVID-19 Immigrant
Family Support Project) można znaleźć na stronie www.DHS.Illinois.gov/Welcome
Informacje na temat Letniego programu zatrudnienia młodzieży można znaleźć na stronie
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=103366

