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DODATKI W RAMACH PROGRAMU 
„SNAP”  
 
Departament Usług Socjalnych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
ogłosił, że rząd federalny wydał zgodę na 
kontynuację do końca listopada 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.  Żadne działanie ze 
strony świadczeniobiorcy nie jest wymagane, a 
przydziały zostaną wkrótce rozdzielone.  Aby 
ubiegać się lub zarządzać świadczeniami SNAP, 
proszę odwiedzić stronę internetową 
abe.illinois.gov. 
 
SPRAWOZDANIE ZE SPISU LUDNOŚCI 
2020 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) z dumą informuje, że nasz stan 
zakończył spis ludności w 2020 r. na siódmym 
miejscu wśród wszystkich stanów pod 
względem wskaźnika samodzielnego udzielania 
odpowiedzi i zajął pierwsze miejsce pod tym 
względem wśród 10 najbardziej zaludnionych 
stanów w Ameryce.  Obwieszczenia, procesy 
sądowe oraz przesunięcie terminów wymagały 
od Biura Spisu Ludności, pośredników 
regionalnych i partnerów dostosowania się i 
elastyczności w nieustannych próbach dotarcia 
do osób z grup o niskim wskaźniku udzielania 
odpowiedzi, a IDHS chwali ich za dobrze 
wykonaną pracę. 
 
Zapraszamy do zapoznania się ze 
sprawozdaniem ze spisu ludności 2020 za 
listopad 2020 r., które zawiera aktualności na 
temat COVID-19, wskaźników samodzielnie 
udzielonych odpowiedzi, zasięgu, przydziału 
dotacji oraz wydatków. 
 

Aby znaleźć ostateczne wskaźniki samodzielnie 
udzielonych odpowiedzi oraz rankingi według 
dużych miast, hrabstw, miasteczek lub 
dystryktów kongresowych, odwiedź stronę 
internetową www.mapthecount.org lub 
2020census.gov/en/response-rates.html. 
 
 
WYZWANIE GUBERNATORA MAJĄCE 
NA CELU ZAPOBIEGANIE 
SAMOBÓJSTWOM WETERANÓW 
 
Gubernator JB Pritzker i Departament Usług 
Socjalnych stanu Illinois ogłosili we wtorek, że 
stan Illinois dołączy do „Wyzwania gubernatora 
mającego na celu zapobieganie samobójstwom 
weteranów” – ogólnokrajowego przedsięwzięcia 
promującego wsparcie zdrowia psychicznego i 
usług profilaktycznych dla weteranów. 
Stan Illinois we współpracy z federalną 
Administracją ds. Nadużywania Substancji 
psychoaktywnych i Zdrowia Psychicznego 
(Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration) oraz Departamentem ds. 
Weteranów (Department of Veterans Affairs) 
przeznaczy na tę inicjatywę 2 miliony dolarów.  
 
POROZMAWIAJMY O MARIHUANIE  

 
Odwiedź stronę internetową programu 
„Porozmawiajmy o marihuanie” (Let’s Talk 
Cannabis) w stanie Illinois 
(www.prevention.org/lets-talk-cannabis/), aby 
znaleźć i pobrać broszury informacyjne, w tym 
także przeznaczone dla grup docelowych, takich 
jak rodzice oraz kobiety w ciąży i karmiące 
piersią. 
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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), której 
zadaniem jest współpraca z lokalnymi 
organizacjami w całym stanie w celu budowania 
zaufania między ludźmi i aktywizacja działań na 
rzecz uzdrowienia relacji międzyrasowych.  
 
IDHS z radością ogłasza, że w pierwszym cyklu 
#HealingIllinois przyznano 87 dotacji i wyraża 
uznanie dla beneficjentów za podjęcie tego 
śmiałego kroku mającego na celu promowanie 
uzdrowienia relacji międzyrasowych w naszym 
wspaniałym stanie. Więcej informacji na temat 
organizacji, którym przyznano dotacje, oraz ich 
projektów można znaleźć na stronie 
http://healing.illinois.gov.   
 
 
REJESTR REZYDENCJI 
ODWYKOWYCH IDHS/SUPR  

 
Rejestr rezydencji odwykowych prowadzony 
przez Wydział ds. Zapobiegania Zażywaniu 
Substancji Psychoaktywnych i Terapii 
Odwykowej przy IDHS (IDHS/SUPR) został 
przeniesiony na stronę Infolinii ds. opioidów i 
innych substancji dla stanu Illinois znajdującą 
się pod adresem https://helplineil.org/ w celu 
uproszczenia wyszukiwania, zamiast 

konieczności szukania w oddzielnym miejscu 
informacji o miejscach zamieszkania dla osób na 
odwyku.  
 
Wydział IDHS/SUPR wsparł ustawodawstwo w 
2017 roku w celu zapewnienia pomocy 
usługodawcom oraz osobom poszukującym 
miejsca zamieszkania wolnego od narkotyków.  
Ustawodawstwo definiuje „rezydencję 
odwykową” jako trzeźwe, bezpieczne i zdrowe 
środowisko życia, które sprzyja wyjściu z 
uzależnienia od alkoholu i innych narkotyków 
oraz związanych z tym problemów. 
Przystosowany do przeszukiwania rejestr 
obejmuje rezydencje odwykowe na licencji 
SUPR, ośrodki odwykowe Oxford House oraz 
inne niezależne miejsca zamieszkania 
sprzyjające zachowaniu abstynencji, 
zapewniające wsparcie koleżeńskie i promujące 
kulturę odwykową. 
 
Dzięki takiemu dodatkowi do ww. Infolinii 
usługodawcy i osoby poszukujące danych usług 
mogą uzyskać lepszy dostęp do różnych usług 
oferowanych w stanie Illinois, aby móc znaleźć 
te, które najlepiej odpowiadają danej osobie na 
jej własnej drodze do wyjścia z uzależnienia. 
 
EDUKACJA PSYCHOLOGICZNA DZIĘKI 
RELIGII 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(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. Odwiedź 
www.namichicago.org/faith, aby uzyskać więcej 
informacji i dowiedzieć się, jak Twoja 
kongregacja może wziąć udział w tym 
programie. 
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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. 
 


