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EDUKACJA PSYCHOLOGICZNA DZIĘKI 
RELIGII 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
i NAMI Chicago chcą współpracować z Twoją 
społecznością wyznaniową w celu 
zaoferowania skutecznych strategii wiernym 
doświadczającym stresu, zmartwień, żałoby i 
wypalenia.  NAMI oferuje bezpłatne wirtualne 
sesje edukacyjne, które wnoszą nowe podejście, 
narzędzia i strategie edukacyjne dla zespołów 
przywództwa wiary i ich zgromadzeń. 
 
Odwiedź www.namichicago.org/faith, aby 
uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jak 
Twoja kongregacja może wziąć udział w tym 
programie. 
 
INICJATYWA DOTYCZĄCA ZASOBÓW 
RODZINNYCH GOSPODARSTW 
ROLNYCH 
 
Inicjatywa dotycząca zasobów rodzinnych 
gospodarstw rolnych jest wspólnym programem 
pilotażowym Szkoły Medycyny SIU i 
Departamentu Rolnictwa stanu Illinois (Illinois 
Department of Agriculture). Centrum Rozwoju 
Wiejskiego Zdrowia i Usług Społecznych 
Szkoły Medycyny SIU kieruje działaniami 
zmierzającymi do zbudowania ogólnostanowej 
sieci wsparcia i zasobów dla rodzin rolniczych w 
Illinois.   
 
Inicjatywa ma linię zaufania, aby pomóc 
rolnikom z potrzebami w zakresie zdrowia 
psychicznego i fizycznego w 6 pilotażowych 
hrabstwach w centralnej części stanu Illinois: 
Christian, Logan, Macon, Macoupin, Morgan i 
Sangamon. Jeśli jesteś rolnikiem lub należysz do 
rodziny farmerskiej z tych hrabstw i 
potrzebujesz wsparcia, zadzwoń na infolinię 1-
833-FARM-SOS. To jest pod numer 1-833-327-
6767. Czekamy, aby z tobą porozmawiać. 
 
 
 

 
LINIA POMOCY IDHS JEST JUŻ 
DOSTĘPNA 
 
Jeśli Ty lub bliska Ci osoba zmagacie się ze 
stresem związanym z pandemią COVID-19 i 
potrzebujecie wsparcia emocjonalnego, napisz 
po angielsku lub po hiszpańsku pod numer 
552020 (obowiązują standardowe opłaty za 
wysłanie wiadomości i pobieranie danych. 
Zobacz Warunki korzystania z usługi). Usługa ta 
jest bezpłatna, a osoby szukające pomocy 
pozostaną anonimowe. Dzwoniący muszą 
jedynie podać swoje imię oraz kod pocztowy, co 
pozwoli na powiązanie usługi z doradcą w 
Twojej okolicy, który zna dostępne zasoby 
lokalne.  Wystarczy tylko jedna chwila odwagi. 
Zadzwoń dzisiaj albo porozmawiaj z nami 
online na http://HelplineIL.org.  Pamiętaj, 
#HelpisHere.  
 
FUNDUSZ KOLOROWYCH FARMERÓW 
 
Fundusz świeżych produktów rolnych od 
kolorowych farmerów (FFFC), zarządzany 
przez Experimental Station, ogłosił nagrody dla 
kolorowych farmerów w celu zwiększenia 
produkcji żywności, infrastruktury lokalowej i 
zdolności ich firm do dalszego wspierania 
dostępu do świeżych produktów dla 
mieszkańców południowej i zachodniej części 
Chicago. 
 
We współpracy z Departamentem Usług 
Społecznych stanu Illinois (IDHS), 
Experimental Station rozprowadziło ponad 670 
000 USD dla kolorowych farmerów, którzy 
zobowiązali się do wspierania rynków rolnych i 
zapewnienia dostępu do lokalnych produktów 
rolnych w południowej i zachodniej części 
Chicago. 
 
Przeczytaj pełną informację prasową pod 
adresem: https://www.ilstewards.org/fresh-
food-from-farmers-of-color-fund-awards-
announced/. 
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ZESTAW NARZĘDZI DLA 
SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) informuje, że Biuro Białego Domu ds. 
Polityki Kontroli Narkotyków uruchomiło 
niedawno nowe źródło pomocy dla społeczności 
wiejskich dotkniętych problemem narkomanii. 
Zestaw narzędzi dla społeczności wiejskiej to 
interaktywne centrum informacyjne online, 
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. Umieszczone na 
stronie i jednocześnie wydane wspólnotowe 
narzędzie oceny (Community Assessment Tool) 
obejmuje następujące obszary: trwałe ubóstwo, 
dostęp do Internetu szerokopasmowego, okręgi 
rozwoju gospodarczego, zatwierdzone przez 
SAMHSA zakłady zdrowia psychicznego i 
leczenia uzależnień od substancji odurzających 
oraz wskaźnik dobrobytu.  
 
Kliknij te linki, aby wyświetlić zestaw narzędzi 
dla społeczności wiejskich, arkusz informacyjny 
RCTB oraz ich wydanie prasowe. 
 
„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.  
 
Termin przyjmowania wniosków w drugiej 
transzy finansowania upływa w piątek, 30 
października.  Aby uzyskać więcej informacji 
na temat składania wniosków, kliknij tutaj. 
 
 

 
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. Aby znaleźć najbliższe 
centrum powitalne w Illinois, proszę odwiedzić 
stronę IDHS.  
 
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.   
 
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. 
 


