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SPIS POWSZECHNY 2020 – 
OSTATECZNY TERMIN 30.09.2020!  
 

 
 

IDHS przypomina, że każda osoba w stanie 
Illinois musi zostać policzona! Biuro Spisu 
Powszechnego Stanów Zjednoczonych  określiło 
ostateczny termin samodzielnego udzielenia 
odpowiedzi na dzień 30 września 2020 roku. 
Odwiedź My2020census.gov, aby wziąć udział 
w spisie powszechnym online lub zadzwoń pod 
numer 1-844-330-2020. Aby uzyskać więcej 
informacji, możesz również wysłać wiadomość 
pod numer 987987 (mogą mieć zastosowanie 
stawki za wiadomości i dane; zobacz Zasady i 
warunki użytkowania lub odwiedź 
census.illinois.gov. 
 
DODATKI W RAMACH PROGRAMU 
„SNAP”  
 
Departament Usług Socjalnych Stanu Illinois 
ogłosił, że rząd federalny wydał zgodę na 
kontynuację Przydziałów Awaryjnych 
(Emergency Allotments) dla wszystkich 
gospodarstw domowych korzystających z 
Programu Suplementarnej Pomocy 
Żywnościowej (Supplemental 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 
lub zarządzać świadczeniami SNAP, proszę 
odwiedzić stronę internetową abe.illinois.gov. 
 
 
 
 

KRAJOWY MIESIĄC ODWYKU 2020 
 

 
Departament ds. Socjalnych stanu Illinois 
(IDHS) ogłasza kampanię w mediach 
społecznościowych #Recovery Belongs w celu 
zwiększenia świadomości i uznania września za 
miesiąc Odwyku. Inicjatywa ta jest okazją do 
uhonorowania życia ludzi, którzy zmarli z 
powodu przedawkowania narkotyków, 
świętowania życia ludzi w okresie 
rekonwalescencji i podnoszenia świadomości na 
temat narzędzi, które musimy stosować w celu 
zmniejszenia szkód związanych z używaniem 
substancji. Departament ds. Socjalnych (IDHS), 
Wydział ds. zapobieganiu używania substancji i 
odwyku (Division of Substance Use Prevention 
and Recovery (IDHS/SUPR)) zachęca 
organizacje do rozpowszechniania przesłania, że 
można zapobiec śmierci spowodowanej 
przedawkowaniem narkotyków, leczenie jest 
skuteczne, a wyzdrowienie jest możliwe. 
 
Aby znaleźć najbliższą organizację oferującą 
usługi redukcji szkód, odwiedź infolinię stanu 
Illinois. Aby pomóc osobom fizycznym w 
znalezieniu opcji wsparcia w zakresie 
wirtualnego powrotu do zdrowia, IDHS/SUPR 
utworzył stronę Cyfrowe wsparcie w zakresie 
odwyku . Aby dowiedzieć się więcej o 
Międzynarodowym Dniu Świadomości 
Przedawkowania i Krajowym Miesiącu 
Odwyku, w tym o tym, gdzie można znaleźć 
dodatkowe materiały i jak promować 
wydarzenia w Twojej organizacji, odwiedź tę 
stronę.  
 
Jeśli twoja organizacja planuje wykorzystanie 
mediów społecznościowych jako części twoich 
wydarzeń, oznacz @ILHelpline i dodaj 
#RecoveryBelongs do któregokolwiek z twoich 
postów.   
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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE IDHS 
 
Zapraszamy do śledzenia IDHS na platformach 
mediów społecznościowych.  Każde z nich to 
świetny sposób na to, aby połączyć się z IDHS i 
być na bieżąco z najnowszą pracą Departamentu.  
Oto łącza do profili IDHS na portalach 
społecznościowych:         Twitter, 
Facebook, YouTube, oraz  LinkedIn. 
 
 
NOWE PROGRAMY DOTYCZĄCE 
ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
 
Departament ds. Usług Socjalnych (IDHS) 
ogłosił ostatnio nowe programy zdrowia 
psychicznego mające na celu zapewnienie 
dodatkowego wsparcia dla mieszkańców stanu 
Illinois, oraz zwiększył lub wprowadził 
finansowanie wielu dodatkowych zasobów, 
takich jak kryzysowe usługi zdrowia 
psychicznego, linia tekstowa Call4Calm, 
przejściowe ośrodki życia, mobilna opieka 
zdrowotna i jednostki zdrowia psychicznego, 
zdrowie behawioralne dla niedofinansowanych, 
usługi interwencji społecznej, rozszerzona linia 
ciepłej wody, program Living Room oraz 
przejściowe programy opieki i wsparcia 
społecznego w całym stanie.  
 
Więcej informacji na temat wszystkich rodzajów 
wsparcia i usług związanych ze zdrowiem 
psychicznym oferowanych przez IDHS można 
znaleźć tutaj.   Bardziej wyczerpującą listę usług 
można znaleźć w linkach „Obsługa” na tej 
stronie, w szczególności w Spisie usług i 
zabiegów w zakresie zdrowia 
psychicznego.  Usługodawców można znaleźć 
za pomocą spisu na stronie głównej lub za 
pomocą Lokalizatora biura i wpisując „Zdrowie 
psychiczne” (Mental health) jako typ biura i 
Twojego hrabstwa (łącznie z kodem 
pocztowym, jeśli znajduje się w hrabstwie 
Cook). 
 
 
 

POMOC MIESZKANIOWA  
 
Urząd ds. rozwoju mieszkalnictwa stanu Illinois 
(IHDA) obecnie przyjmuje zgłoszenia do 
swojego programu mającego na celu pomoc 
rodzinom, które nie są w stanie spłacić hipoteki 
z powodu COVID-19.  Program wsparcia spłaty 
kredytu hipotecznego (Emergency Mortgage 
Assistance (EMA)) wesprze około 10 000 
gospodarstw domowych z kwotą do 15 000 USD 
zapłaconą bezpośrednio do ich kredytodawcy 
hipotecznego na pokrycie płatności pomiędzy 
marcem a grudniem tego roku. Wnioski będą 
przyjmowane do 4 września.  Aby uzyskać 
dodatkową pomoc, kandydaci mogą odwiedzić 
stronę era.ihda.org lub skontaktować się z 
centrum obsługi telefonicznej IHDA pod 
numerem 312-883-2720 lub pod bezpłatnym 
numerem 888-252-1119.  W przypadku osób 
niesłyszących lub niedosłyszących, prosimy o 
kontakt z Navicore Solutions w celu uzyskania 
bezpłatnej pomocy pod numerem 877-274-4309 
(TTY). 
 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W IDHS 

 
Departament Usług Socjalnych Stanu Illinois 
(IDHS) poszukuje pracowników, którzy pomogą 
w realizowaniu misji Agencji. IDHS jest 
pracodawcą stosującym zasadę równych szans, 
zatrudniającym ponad 13 200 pracowników w 
lokalizacjach na terenie całego stanu, w których 
w danym momencie mogą być dostępne oferty 
pracy.  Dołącz do jednego z wirtualnych targów 
pracy lub wydarzeń rekrutacyjnych, aby 
dowiedzieć się więcej o zatrudnieniu w tym 
urzędzie.  Lista wszystkich wydarzeń 
związanych z zatrudnieniem w IDHS znajduje 
się na tej stronie. 
 


