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ZESTAW NARZĘDZI SPOŁECZNOŚCI 
WIEJSKIEJ 

 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS)  
przyznaje, że Biuro Białego Domu ds. Polityki 
Kontroli Narkotyków uruchomiło niedawno 
nowe źródło pomocy dla społeczności wiejskich 
dotkniętych problemem narkomanii. Zestaw 
narzędzi społeczności wiejskiej to interaktywne 
centrum informacyjne on-line, które pomaga 
liderom obszarów wiejskich uzyskać dostęp do 
finansowania, pomocy technicznej i zasobów 
informacyjnych na temat uzależnień z 16 
departamentów i agencji federalnych w jednym 
miejscu. Znajduje się on również na stronie i jest 
jednocześnie udostępniany jako uaktualnione 
wspólnotowe narzędzie oceny (Community 
Assessment Tool).  Nowe punkty danych 
obejmują: Trwałe ubóstwo, szerokopasmowy 
dostęp do Internetu, okręgi rozwoju 
gospodarczego, zatwierdzone przez SAMHSA 
zakłady zdrowia psychicznego i zażywania 
substancji oraz wskaźnik dobrobytu.  
 
Kliknij te linki, aby wyświetlić zestaw narzędzi 
społeczności wiejskich, arkusz informacyjny 
RCTB oraz ich wydanie prasowe. 
 
 
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. 
 

HEALING ILLINOIS 
 
Healing Illinois jest inicjatywą na rzecz 
uzdrowienia relacji międzyrasowych, 
prowadzoną przez Departament Usług 
Społecznych stanu Illinois (IDHS) we 
współpracy z Funduszem Społecznym Chicago 
(The Chicago Community Trust), mającą na celu 
rozdysponowanie 4,5 miliona dolarów w formie 
dotacji dla organizacji w całym stanie w celu 
aktywizacji działań na rzecz uzdrowienia relacji 
międzyrasowych.  
 
Dotacje Healing Illinois będą finansować 
programy w czterech obszarach: promowanie 
dialogu poprzez rozmowy mające na celu 
budowanie zrozumienia i empatii; zachęcanie do 
współpracy w działaniach, które zbliżają ludzi 
do współdziałania na rzecz projektu lub idei; 
ułatwianie uczenia się poprzez działania mające 
na celu budowanie lub poszerzanie wiedzy; oraz 
budowanie kontaktów za pomocą kółek 
zajmujących się uzdrawianiem relacji 
międzyrasowych, kółek pokoju lub działań na 
rzecz sprawiedliwości naprawczej. 
 
Dotacje te zostaną przyznane w dwóch 
transzach. Termin pierwszej transzy to środa, 14 
października, a termin drugiej to piątek, 30 
października.  Aby uzyskać więcej informacji na 
temat składania wniosków, kliknij tutaj. 
 
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 Illinois można 
znaleźć na stronie work.illinois.gov. 
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ZASZCZEP SIĘ NA GRYPĘ! 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) przypomina, że zaszczepienie się 
przeciwko grypie jest ważniejsze niż 
kiedykolwiek, ponieważ jesienią i zimą 
przygotowujemy się na podwójny wybuch 
zachorowań na grypę i COVID-19.  Zwiększając 
liczbę osób zaszczepionych, możemy pomóc 
zmniejszyć liczbę zachorowań na grypę, 
hospitalizacji i zgonów, co z kolei może pomóc 
zmniejszyć obciążenie naszego systemu 
medycznego i zaoszczędzić środki medyczne dla 
pacjentów z COVID-19. 
 
Wielu świadczeniodawców i wiele lokalnych 
oddziałów służby zdrowia oferuje swoim 
pacjentom przychodnie przyjęć typu 
„nieplanowanego”, „planowanego” lub 
„przejazdem”. Dodatkowo wiele aptek oferuje w 
tym roku zaplanowane lub nieplanowane 
szczepienia przeciwko grypie – sprawdź, czy 
wybrana apteka znajduje się w sieci planów 
zdrowotnych i/lub farmaceutycznych. 
 
PROJEKT DOTYCZĄCY 
ZATRUDNIENIA I SZKOLEŃ W 
ODPOWIEDZI NA COVID-19 
 
Projekt pomocy mieszkaniowej i użyteczności 
publicznej Departamentu Usług Społecznych 
stanu Illinois (IDHS) powstał w celu 
zapewnienia tymczasowego i awaryjnego 
zatrudnienia oraz usług szkoleniowych dla 
imigrantów, uchodźców i osób z ograniczoną 
znajomością języka angielskiego (LEP), które w 
okresie od 1 marca do 30 grudnia 2020 r. 
doświadczyły trudności finansowych 
związanych z COVID-19. 
 
IDHS nawiązał współpracę z 26 organizacjami 
społecznymi, aby zapewnić szkolenia 
pracownicze dla osób o niskich dochodach 
dotkniętych COVID-19. Kwalifikujący się 
uczestnicy mogą zapisać się na szkolenie 
zawodowe, staże zawodowe, programy 
certyfikatów, zwrot kosztów czesnego, 
szkolenia komputerowe, naukę angielskiego 

jako drugiego języka oraz programy gotowości 
zawodowej i orientacji zawodowej za 
pośrednictwem naszej sieci organizacji 
lokalnych. Aby znaleźć najbliższe centrum 
powitalne w Illinois, proszę odwiedzić stronę 
IDHS.  
 
KRAJOWY MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI 
ZATRUDNIENIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) i jego Wydział Usług Rehabilitacyjnych 
(Division of Rehabilitation Services, DRS) mają 
zaszczyt świętować październik jako   75. 
obchody Krajowego Miesiąca Świadomości 
Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych 
(NDEAM), wraz z 30. rocznicą ustawy o 
niepełnosprawnych Amerykanach (Americans 
with Disabilities Act), która była przełomowym 
aktem ustawodawczym dotyczącym praw 
obywatelskich, działającym na rzecz 
zwiększenia dostępu i możliwości dla osób 
niepełnosprawnych w całym społeczeństwie, w 
tym w miejscu pracy. Oba kamienie milowe są 
upamiętniane szeregiem wydarzeń i działań 
skupionych wokół tematu „Zwiększania dostępu 
i szans”. 
 
Biuro  Polityki Zatrudnienia Niepełnosprawnych 
przy Departamencie Pracy USA oferuje szereg 
zasobów, aby pomóc pracodawcom i innym 
organizacjom w planowaniu przestrzegania 
zasad NDEAM, w tym nie tylko oficjalny plakat, 
ale także przykładowe artykuły, komunikat 
prasowy, ogłoszenie i treści w mediach 
społecznościowych. 


