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SZKOLENIE W ZAKRESIE 
ROZPOZNAWANIA PROCEDERU 
HANDLU LUDŹMI  
 
Ofiary handlu ludźmi często nie wiedzą, gdzie 
zwrócić się o pomoc, a ponadto mogą być zbyt 
zastraszone, aby poprosić o wsparcie.  Aby 
pomóc w rozpoznawaniu i przerywaniu 
procederu handlu ludźmi, Departament Usług 
Socjalnych Stanu Illinois (Illinois Department of 
Human Services, IDHS) opracował program 
szkolenia w tym zakresie (Human Trafficking 
Recognition Training) na podstawie przepisów 
ustawy o szkoleniu w zakresie rozpoznawania 
procederu handlu ludźmi dla podmiotów 
świadczących usługi kwaterunkowe (Lodging 
Services Human Trafficking Recognition 
Training Act), która nakazuje, aby podmioty 
takie zapewniły swoim pracownikom szkolenie 
w zakresie rozpoznawania handlu ludźmi, a 
także protokoły dotyczące zgłaszania 
właściwym organom zaobserwowanego handlu 
ludźmi. Pracownicy muszą ukończyć szkolenie 
w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy w 
firmie świadczącej usługi zakwaterowania, a 
następnie co 2 lata, jeżeli nadal są zatrudnieni w 
takiej firmie. 
 
Na tej stronie internetowej można znaleźć 
przewodnik po programie szkoleniowym IDHS, 
który pomaga przeszkolić pracowników hoteli i 
moteli na temat procederu handlu żywym 
towarem.  
 
ŁACZNOŚĆ Z OSOBAMI STARSZYMI 
 
Departament ds. Osób Starszych Stanu Illinois 
(IDoA) oraz Departament Usług Socjalnych 
Stanu Illinois (IDHS) otrzymały w zeszłym 
tygodniu 1,7 miliona dolarów z  Departamentu 
Zdrowia i Usług Socjalnych Stanów 
Zjednoczonych (U.S. Department of Health and 
Human Services) – z Wydziału Administracji ds. 
Życia Społecznego (Administration for 
Community Living) w celu zapewnienia lepszej 
obsługi osobom starszym i niepełnosprawnym, 
które są niewspółmiernie mocniej dotknięte 
trwającą pandemią COVID-19. 

Środki te zostaną przeznaczone na zakup 
urządzeń technologicznych i umożliwią 
łatwiejszy dostęp do większego zaangażowania 
społecznego i łączności, mając na uwadze osoby 
mieszkające samotnie, które zazwyczaj nie 
otrzymują usług świadczonych w domu i/lub 
które mieszkają w obszarach wiejskich.  Jeśli Ty 
lub inny starszy członek rodziny, przyjaciel albo 
sąsiad potrzebujecie pomocy, zachęcamy do 
odwiedzenia strony internetowej 
www.illinois.gov/aging lub skontaktowania się z 
infolinią dla seniorów (Senior Help Line) pod 
numerem 1-800-252-8966. 
 
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
(PPE) DLA ORGANIZACJI 
SPOŁECZNYCH  
 
W ubiegłym tygodniu Departament Usług 
Socjalnych Stanu Illinois (IDHS) ogłosił, że 
będzie rozdzielał maseczki KN95 (nie do użytku 
profesjonalnego wg NIOSH) organizacjom 
społecznym w całym stanie.  Aby działanie to 
przebiegło jak najsprawniej, IDHS wyznaczył 
organizacje partnerskie, które zajmą się 
dystrybucją wyżej wspomnianych okryć twarzy 
w zależności od wydziału lub programu.  Jeśli 
chodzi o dystrybucję wśród organizacji 
finansowanych przez Wydziały ds. 
Niepełnosprawności Rozwojowej (Divisions of 
Developmental Disabilities), Wydziały ds. 
Usług Rodzinnych i Społecznych (Family and 
Community Services) (z wyjątkiem opieki nad 
dziećmi), Wydziały ds. Zdrowia Psychicznego 
(Mental Health) oraz Wydział Zapobiegania i 
Leczenia Narkomanii (Division of Substance 
Use Prevention and Recovery), IDHS nawiązał 
współpracę ze Związkiem Ośrodków 
Rehabilitacyjnych stanu Illinois (Illinois 
Association of Rehabilitation Facilities, IARF).  
 
Natomiast w przypadku organizacji 
finansowanych przez Wydział Usług 
Rehabilitacyjnych (Division of Rehabilitation 
Services) o maseczki KN95 będzie można 
ubiegać się za pośrednictwem lokalnych 
urzędów DRS oraz stowarzyszenie na rzecz osób 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27897/documents/Initiatives/HumanTrafficking/Human-Trafficking-Curriculum-Guide.pdf
http://www.illinois.gov/aging
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niepełnosprawnych Illinois Network of Centers 
for Independent Living (INCIL).  
 
Placówki opieki nad dziećmi będą mogły 
ubiegać się o takie maseczki za pośrednictwem 
organizacji Illinois Network of Child Care 
Resource and Referral Agencies oraz Minerva 
Promotions.  
 
Informacje o procedurze zamawiania 
wspomnianych maseczek KN95 zostały 
przekazany przez każdy wydział odpowiednim 
organizacjom.  
 
W razie jakichkolwiek pytań na temat 
właściwego stosowania środków ochrony 
indywidualnej (PPE) zapraszamy na stronę 
internetową z wytycznymi CDC na temat 
stosowania PPE.   
 
INFORMACJE IDHS NA TEMAT COVID-
19 
 
Wszystkie wytyczne, komunikaty, aktualizacje, 
zasoby, ogłoszenia i publikacje Departamentu 
Usług Socjalnych Stanu Illinois na temat 
COVID-19 są dostępne na stronie informacyjnej 
IDHS ws. koronawirusa. 
 
DYSTRYBUCJA LEKU NALOXONE   
 
Departament Usług Socjalnych Stanu Illinois / 
Wydział Zapobiegania i Leczenia Narkomanii 
(Division of Substance Use Prevention and 
Recovery) otrzymał zgodę na ogólne 
rozszerzone programu wydawanie do domu 
metadonu w ramach działań podczas pandemii 
COVID-19 mających na celu ograniczenie 
kontaktów w klinikach i środkach transportu w 
programach leczenia opioidami (OTP). Ta 
zmiana zasad pozwala stabilnym pacjentom na 
otrzymanie 14–28 butelek metadonu do domu. 
Dodatkowa dostępność metadonu jest ważnym 
środkiem bezpieczeństwa mającym na celu 
ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19, 
ale jednocześnie zwiększa ryzyko 
przedawkowania opioidów.   
 

Aby zrównoważyć to ryzyko, IDHS / Wydział 
SUPR zwiększa dostęp do leku naloxone dla 
pacjentów uczestniczących w programach OTP 
dzięki współpracy z finansowanymi podmiotami 
odpowiedzialnymi za edukację w zakresie 
przedawkowania oraz za dystrybucję leku 
naloxone (Overdose Education and Naloxone 
Distribution, OEND) w całym stanie. IDHS / 
Wydział SUPR przekazuje podmiotom OEND 
wystarczające środki finansowe na zapewnienie 
każdemu pacjentowi OTP dwóch zestawów 
naloxone.   
  
PONOWNE OTWARCIE PLACÓWEK 
OPIEKI DLA DZIECI ZGODNIE Z 
PLANEM POWROTU ILLINOIS DO 
NORMALNOŚCI 
 
Choć wiele placówek i ośrodków opieki nad 
dziećmi pozostało otwartych i zapewniało 
doraźną opiekę nad dziećmi kluczowych 
pracowników na czas obowiązywania 
ogłoszenia o stanie klęski żywiołowej 
wywołanej pandemią COVID-19, większość 
licencjonowanych programów opieki nad 
dziećmi pozostała zamknięta w Fazie I i II Planu 
powrotu Illinois do normalności.  Zachęcamy do 
bezpiecznego ponownego otwierania placówek 
w Fazie III i IV, aby móc zapewnić usługi wielu 
rodzinom, które powrócą do pracy. Szczegółowe 
wytyczną są dostępne tutaj. 
 
BANKI ŻYWNOŚCI 
 
Departament Usług Socjalnych Stanu Illinois 
(IDHS) w dalszym ciągu pracuje nad 
maksymalnym zwiększaniem funduszy 
federalnych dla banków i magazynów żywności.  
Aby znaleźć magazyn żywności lub garkuchnię 
w swojej okolicy, należy odwiedzić stronę 
internetową 
www.illinoisfoodbanks.org/sites.asp.  
 
 
 
 
 
 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123118
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123118
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%20Child%20Care%20Guidelines.pdf
http://www.illinoisfoodbanks.org/sites.asp
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RADZENIE SOBIE Z TRAUMĄ 
 
Departament Usług Socjalnych Stanu Illinois 
(IDHS) zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie w 
całym kraju doświadczają bólu i cierpienia, 
ponieważ niesprawiedliwość, przemoc i 
nierówności w dziedzinie zdrowia – jak 
wykazano podczas pandemii COVID-19 – mają 
wyraźny i zasadniczo różny wpływ na ludzi o 
różnym kolorze skóry.  
 
Pamiętaj, że dostępne są odpowiednie zasoby i 
usługi, jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, 
potrzebujecie porozmawiać z kimś w tym czasie. 
IDHS ma na swojej  stronie internetowej IDHS 
szereg takich zasobów. Można również wysłać 
SMS o treści „TALK” („rozmowa”) lub 
„HABLAR” (w języku hiszpańskim) pod numer 
55-2020, aby uzyskać bezpłatnie emocjonalne 
wsparcie dzięki infolinii Call4Calm.   
 
ŻYWNOŚĆ DLA UCZNIÓW I 
STUDENTÓW  
 

 
 
Ustanowiono program transferu świadczeń 
nadzwyczajnych wskutek pandemii (Pandemic 
Emergency Benefit Transfer program (P-EBT)), 
aby pomóc rodzinom ze stanu Illinois w zakupie 
żywności dla dzieci w wieku szkolnym oraz dla 
młodych osób dorosłych, które otrzymywałyby 
bezpłatne posiłki w ramach Narodowego 
Programu Lunchu w Szkole (National School 
Lunch Program) lub posiłki po obniżonych 
cenach w okresie działania szkoły. 
  
Jeśli otrzymujesz obecnie świadczenia SNAP, 
Twoje dzieci w wieku szkolnym i młodzi dorośli 
są automatycznie uprawnieni do świadczeń P-

EBT i nie trzeba już składać wniosków o ich 
udzielenie.    
 
Osoby, które nie otrzymują świadczeń SNAP, 
zapraszamy na stronę internetową 
abe.illinois.gov, gdzie mogą uzyskać więcej 
informacji i złożyć wniosek o świadczenia P-
EBT dla uczniów / studentów będących 
członkami gospodarstwa domowego.  

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx/36398?item=36398
https://abe.illinois.gov/

