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MOŻLIWOŚĆ DOTARCIA ZE
SZCZEPIONKAMI I REKRUTACJI W IDHS

Departament IDHS, przy wsparciu Departamentu
Zdrowia Publicznego stanu Illinois (IDPH),
poszukuje organizacji społecznych (CommunityBased Organizations, CBO), z którymi mógłby
współpracować w celu zwiększenia liczby osób
przyjmujących szczepionki w całym stanie.
IDHS i IDPH szukają organizacji pozarządowych,
które mogą świadczyć niżej wskazane usługi,
w celu rekrutacji osób do szczepienia przeciwko
COVID-19 w punktach prowadzonych przez
IDPH lub IDHS:
• Marketing i rekrutacja
• Rejestracja do szczepienia przez telefon
i/lub na miejscu
• Koszty utrzymania placówki / wynajmu
powierzchni
• Lekki poczęstunek
• Transport
• Obsadzenie personelu w dniu wydarzenia
z usługami tłumaczeniowymi lub innym
wsparciem .
Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.
SERIA WIRTUALNYCH KONFERENCJI NA
TEMAT
PRAKTYK
OPARTYCH
NA
DOWODACH NAUKOWYCH W STANIE
ILLINOIS W 2021 ROKU
Wydział Zdrowia Psychicznego Departamentu
Usług Społecznych stanu Illinois sponsoruje serię
wirtualnych konferencji na temat praktyk opartych
na dowodach. Sesje te będą odbywały się we
wtorki i czwartki przez cały sierpień. Tematy będą
obejmować indywidualne wsparcie w placówkach,
pierwsze epizody psychozy (FEP) oraz nadzór
certyfikowanego specjalisty ds. wsparcia (CRSS).
Więcej informacji można znaleźć w załączonej
ulotce.

NOWI SPRZEDAWCY DODANI DO
PROGRAMU SPOŻYWCZEGO SNAP
ONLINE

IDHS z dumą informuje o nowych partnerach
oferujących zakupy online w ramach programu
SNAP w stanie Illinois. Są to Woodman's, County
Market, Fairplay Foods i Super Mercados El
Guero.
Ci nowi sprzedawcy działają oprócz istniejących
partnerów IDHS SNAP: ALDI, Amazon i
Walmart. Uczestnicy mają dostęp do świeżej
żywności i artykułów spożywczych z ALDI
poprzez usługę Instacart z dostawą i odbiorem
w tym samym dniu.
Aby skorzystać z zasiłków SNAP online, odwiedź
shopwoodmans.com,
mycountymarket.com/shop/online-groceryshopping/, fairplayfoods.com,
shop.supermercadoselguero.com/, shop.aldi.us,
Amazon.com/SNAP lub Grocery.Walmart.com
i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aby
zarejestrować się do programu SNAP lub uzyskać
więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę
dhs.state.il.us.
Sprzedawcy detaliczni zainteresowani programem
mogą znaleźć więcej informacji i złożyć wniosek
na stronie http://www.fns.usda.gov/snap/onlinepurchasing-pilot.
MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOTACJI
W ciągu roku IDHS wydaje wiele zawiadomień o
możliwościach finansowania (NOFO) w ramach
naszych programów. Pełną listę możliwości
finansowania można znaleźć na stronie
internetowej dotyczącej możliwości uzyskania
dotacji z IDHS.
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ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI
NALOKSONU – LEKU RATUJĄCEGO
ŻYCIE Z GRUPY ANTAGONISTÓW
OPIOIDÓW,
W 2020 roku w stanie Illinois odnotowano 2944
zgonów z powodu przedawkowania opioidów. Jest
to wzrost o 33% w stosunku do roku 2019 i
najwyższa roczna liczba ofiar śmiertelnych w
stanie Illinois.
Nalokson jest antagonistą opioidów stosowanym
w leczeniu przedawkowania opioidów, takich jak
heroina czy fentanyl. IDHS ułatwia dostęp do
naloksonu, aby odwrócić skutki przedawkowania
opioidów, które dotykają osoby z zaburzeniami
zażywania opioidów w całym stanie. Lek ten jest
całkowicie bezpieczny i może być podawany w
postaci aerozolu do nosa lub zastrzyku
domięśniowego. Nalokson w formie donosowej,
Narcan, może być podawany przez każdego (nie
tylko przez pracowników służby zdrowia), a
przyjaciół i bliskich osób zażywających narkotyki
zachęca się do trzymania Narcanu pod ręką.
IDHS inwestuje prawie 13 milionów dolarów w
walkę z kryzysem opioidowym poprzez
rozszerzenie dostępu do tego ratującego życie
leku. Zwiększenie dostępu do naloksonu jest jedną
z wielu strategii ograniczania szkód, które IDHS
wykorzystuje, aby wspierać osoby doświadczające
choroby uzależnienia.
Organizacje, które chciałyby zamówić Narcan w
ramach tego programu, mogą wejść na stronę
www.dhs.state.il.us/AccessNarcan, aby rozpocząć
procedurę.

SZKOLENIA DOTYCZĄCE GATA
Ustawa o rozliczalności i przejrzystości dotacji
stanu Illinois (GATA) została stworzona w celu
zapewnienia spójnych procedur w zakresie dotacji
stanowych, które są zgodne z federalnymi
standardami raportowania i audytowania.
Aby móc lepiej wspierać organizacje, które służą
naszym społecznościom, opracowano system
zarządzania nauką (LMS) w celu wsparcia
technicznego IDHS GATA, który dostarcza
wskazówek na temat procesu ubiegania się o
dotacje.
System został udostępniony do samodzielnej
nauki online, która obejmuje pięć modułów.
Szacowany czas ukończenia wszystkich modułów
wynosi około 24 godzin, niemniej jednak nauka
w tym systemie odbywa się we własnym tempie,
z podziałem na moduły.
Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do strony
logowania do systemu zarządzania szkoleniami
GATA.
Pytania i pomoc w sprawach merytorycznych
można kierować na adres e-mail:
DHS.GATATraining@illinois.gov.
Jeśli masz pytania dotyczące GATA, IDHS
zorganizowało jednogodzinne sesje w języku
angielskim i hiszpańskim w celu zapewnienia
wysokiego poziomu zrozumienia GATA.
Kliknij tutaj (język angielski).
Kliknij tutaj (język hiszpański).

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, zmagacie się
z uzależnieniem od substancji odurzających,
zadzwońcie na stanowy telefonu zaufania ds.
opioidów i innych substancji odurzających pod
numer 1-833-234-6343, wyślij SMS o treści
„HELP” pod numer 833234 lub odwiedź stronę
HelplineIL.org.
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