
 TYGODNIOWY BIULETYN INFORMACYJNY IDHS  
1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343) 

dhs.illinois.gov/helpishere  
abe.illinois.gov 

 

    18 września 2020 r. 
 

SPIS POWSZECHNY 2020 – 
OSTATECZNY TERMIN 30.09.2020!!  
IDHS przypomina, że każda osoba w stanie 
Illinois musi zostać policzona!  Stan Illinois 
może stracić miliony dolarów i mieć mniej 
przedstawicieli w Waszyngtonie, jeśli 
mieszkańcy nie wypełnią 
 spisu ludności. Informacje zawarte w spisie 
powszechnym nie mogą być udostępniane 
organom ścigania i nie będą miały wpływu na 
żadne świadczenia rządowe.   
 
Biuro Spisu Powszechnego Stanów 
Zjednoczonych (The U.S. Census Bureau) 
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 stronę census.illinois.gov. 
*** Prosimy o zapoznanie się z infografiką na temat 
spisu powszechnego 2020, znajdującą się na 
ostatniej stronie niniejszego biuletynu. 
 
TYDZIEŃ UZNANIA DLA DSP-ów 2020 
Z okazji Tygodnia Uznania dla Krajowych 
Specjalistów Wsparcia Bezpośredniego 
(National Direct Support Professional – DSP – 
Recognition Week), Departament Usług 
Socjalnych Stanu Illinois (Illinois Department of 
Human Services, IDHS) przesyła najszczersze 
podziękowania wszystkim oddanym DSP-om, 
którzy wspierają osoby z 
niepełnosprawnościami intelektualnymi lub 
rozwojowymi w całym stanie Illinois.  DSP są 
podstawą naszego systemu usług 
społecznościowych. Ich codzienne wsparcie 
zapewnia jednostkom samodzielne życie w 
swoich społecznościach.  Ich praca stała się 
jeszcze bardziej wymagająca i ceniona podczas 
pandemii COVID-19. IDHS dziękuje wszystkim 
DSP-om za ich nieustanne oddanie i 
zaangażowanie na rzecz społeczności, którym 
służą.  Dziękujemy Wam! 

DODATKI W RAMACH PROGRAMU 
„SNAP”  
Departament Usług Socjalnych Stanu Illinois 
przypomina rodzinom „SNAP”, że rząd 
federalny wydał zgodę na kontynuację 
Przydziałów Awaryjnych (Emergency 
Allotments) przez wrzesień 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 Usług Socjalnych Stanu Illinois 
(IDHS) ogłasza kampanię #Recovery Belongs w 
mediach społecznościowych w celu zwiększenia 
świadomości i uznania września za Miesiąc 
Odwyku.  
 
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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PILOTAŻOWY PROJEKT ŚWIEŻYCH 
PRODUKTÓW PRZYGOTOWANY 
PRZEZ IDHS  
W tym tygodniu Departament Usług Socjalnych 
Stanu Illinois (IDHS) ogłosił nowy Pilotażowy 
Projekt Ogródków Wspólnotowych 
(Community Garden Pilot Project), mający na 
celu zapewnienie świeżych produktów 
społecznościom na południu Chicago, które w 
przeszłości zmagały się z ubóstwem i które 
zostały najbardziej dotknięte przez COVID-19.  
Antioch Haven Homes, położony w dzielnicy 
Englewood w Chicago, jest pierwszym 
miejscem, które weźmie udział w Pilotażowym 
Projekcie Ogródków Wspólnotowych. Świeże 
produkty są uprawiane w ogrodach należących 
do Antioch Haven Homes Kościoła Misjonarzy 
Baptystów w Antioch. 
 
Brokuły, kapusta pastewna, jarmuż kędzierzawy 
i kapusta kamienna będą służyć mieszkańcom 
197 niedrogich mieszkań w Antioch Haven 
Homes. Kościół Misjonarzy Baptystów w 
Antioch planuje również rozbudować swoje 
ogrody wspólnotowe, aby objąć nimi wszystkie 
z 600 jednostek, które służą ponad 1200 osobom. 
Inne organizacje uczestniczące w projekcie to 
Kościół Pomocy Społecznej Fernwood 
(Fernwood Community Outreach Church), 
Kościół Baptystów Prawdziwego Krzewu 
Winnego (Great True Vine Baptist Church; 
Centrum Rozwoju Społeczności Laury B. 
Collins, ang. The Laura B. Collins Community 
Development Center), Śródmiejska 
Muzułmańska Sieć Wsparcia (Inner-City 
Muslim Action Network, IMAN) oraz 
Zjednoczony Kościół Trójcy Świętej (Trinity 
United Church; Instytut Endeleo). 
Stowarzyszenie Ogródków Wspólnotowych 
Chicago (Chicago Community Gardens 
Association) będzie kontynuowało współpracę z 
tymi organizacjami po zakończeniu programu 
pilotażowego w grudniu 2020 roku.  
 
 
 
 

UHONOROWANIE DYREKTOR 
IDHS/SUPR 

 
Departament Usług Socjalnych Stanu Illinois 
(IDHS) pragnie pogratulować Dani Kirby, 
Dyrektor Departamentu Zapobiegania 
Zażywaniu Narkotyków i Odwyku (Division of 
Substance Use Prevention and Recovery, 
SUPR), otrzymania Nagrody 
Ramstad/Kennedy'ego za Wybitne 
Przywództwo dla Partnerów Planowania 
Krajowego Miesiąca Odwyku 2020. 
 
Dani Kirby została uhonorowana za kierowanie 
programami wsparcia odwyku w całym stanie 
Illinois i w kraju.  Ustanowiła ambitny plan 
promowania odwyku i zmiany narracji 
„uzależnienia” w stanie Illinois oraz 
wyeliminowania stygmatyzacji, która tak często 
towarzyszy terapii i odwykowi osób z 
zaburzeniami związanymi z zażywaniem 
narkotyków oraz ich dzieciom i rodzinom. Dani 
Kirby energicznie promowała koncepcje 
odwyku i stosowała je w polityce publicznej i 
możliwościach finansowania. Zajmowała się 
stygmatyzacją poprzez innowacyjne kampanie 
uświadamiające, a także włączenie osób z 
doświadczeniem opartym na własnych 
przeżyciach w podejmowanie decyzji, 
pokazując innym sprawującym strategiczne 
funkcje, jak ważne jest zwiększenie widoczności 
odwyku. Zdecydowanie popierała Krajowy 
Miesiąc Odwyku i pracowała nad szerzeniem 
zrozumienia wartości opartego na dowodach i 
zaaprobowanego przez FDA leczenia 
wspomaganego lekami (MAT) oraz odwyku, jak 
również opowiadała się za jego przyjęciem w 
stanie Illinois.   
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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. 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.  Możliwości zatrudnienia w IDHS oraz 
inne oferty zatrudnienia w stanie można znaleźć 
na stronie work.illinois.gov. 
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INFOGRAFIKA SPISU SPOŁECZNEGO 
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