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NOWA STRONA INTERNETOWA IDHS 
 

  
 
Departament Usług Socjalnych Stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services) z 
przyjemnością dokonuje odsłony swojej nowej 
strony internetowej, którą można znaleźć pod 
adresemdhs.illinois.gov. Nowa strona została 
zaprojektowana w sposób bardziej przyjazny 
dla użytkowników i zapewnia osobom 
potrzebującym szybkie i dokładne 
zlokalizowanie informacji i zasobów w celu 
uzyskania niezbędnej pomocy.   
 
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 dotyczącej koronawirusa.  
 
SPIS LUDNOŚCI 
 
IDHS przypomina, że każda osoba w stanie 
Illinois musi zostać policzona! Odwiedź 
My2020census.gov, aby wziąć udział w spisie 
powszechnym online lub zadzwoń pod numer 
1-844-330-2020. Aby uzyskać więcej 
informacji, wyślij SMS pod numer 987987 lub 
wejdź na stronę census.illinois.gov. 
 
 
 
 

WZNOWIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI  
 
Gubernator JB Pritzker ogłosił program dotacji 
(Child Care Restoration Grant) o wartości 270 
milionów dolarów, który wesprze rozległą sieć 
placówek opieki nad dziećmi w stanie Illinois w 
celu dalszego świadczenia usług opieki nad 
dziećmi w całym stanie podczas pandemii 
COVID-19. Departament Handlu i Możliwości 
Gospodarczych (Department of Commerce and 
Economic Opportunity) we współpracy z 
Departamentem Usług Socjalnych Stanu 
Illinois jest odpowiedzialny za opracowanie 
programu dotacji dla licencjonowanych 
placówek opieki nad dziećmi. Administracją 
dotacji w ramach wyżej wspomnionego 
programu zajmie się organizacja Illinois 
Network of Child Care Resources & Referral 
Agencies (INCCRRA).  
 
Dziś uruchomiono ankietę „Zamiar 
wnioskowania” (Intent to Apply), która 
dostępna jest online TUTAJ. Zebrane 
informacje pomogą uzupełnić dane na temat 
rozwoju programu dotacji, który rozpocznie się 
w lipcu 2020 r., zaś placówki opieki otrzymają 
pierwsze raty w późniejszym okresie tego lata. 
 
DODATKI W RAMACH PROGRAMU 
„SNAP”  

 
Departament Usług Socjalnych Stanu Illinois 
ogłosił, że rząd federalny wydał zgodę na 
kontynuację do końca czerwca Przydziałów 
Awaryjnych (Emergency Allotments) dla 
wszystkich gospodarstw domowych 
korzystających z Programu Suplementarnej 
Pomocy Żywnościowej (Supplemental 
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Nutrition Assistance Program, SNAP). 
Przydziały te zapewniają, że podczas pandemii 
rodziny otrzymają maksymalne kwoty z 
funduszu SNAP biorąc pod uwagę wielkość 
gospodarstwa domowego. Klient nie musi 
wykonywać żadnych działań. Aby ubiegać się o 
świadczenia SNAP, zapraszamy do 
odwiedzenia strony internetowej 
abe.illinois.gov. 
 
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 niedawno 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 na 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  
 
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 rodzaju 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 
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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 stowarzyszenia 
na rzecz osób 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.  
 
Każdy Wydział komunikował się z 
odpowiednimi dostawcami, aby poinstruować 
ich, w jaki sposób ubiegać się o te zasoby.  
 
W razie jakichkolwiek pytań na temat 
właściwego stosowania środków ochrony 
indywidualnej (PPE) zapraszamy na stronę 
internetową z wytycznymi CDC na temat 
stosowania PPE.  
 
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.  
 


