
Stan Illinois 
Departament ds. starzenia się

Program   
   Opieki Społecznej

…pracuje z osobami starszymi, aby 

umożliwić im samodzielne życie 

w ich domach. 
Departament ds. starzenia się stanu Illinois nie dyskryminuje w 
przyjmowaniu do programów lub postępowaniu z zatrudnieniem w 
programach lub działaniach zgodnie z odpowiednimi statutami stanowymi 
i federalnymi. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą dyskryminacji, zadzwoń pod 
numer telefonu zaufania dla seniorów: 1-800-252-8966, 1-888-206-1327 
(TTY). 
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Domowa usługa ratunkowa 
Oferuje 24-godzinne awaryjne łącze komunikacyjne do 
pomocy poza domem. Usługa ta jest realizowana przez 
dwukierunkowy system komunikacji głosowej składający 
się z jednostki bazowej i noszonego urządzenia 
aktywacyjnego, automatycznie łączącego się z 
profesjonalnie obsadzonym centrum wsparcia. Centrum 
wsparcia ocenia sytuację i kieruje odpowiednią pomoc po 
aktywacji urządzenia. 
 
Dodatkowe usługi i wsparcie 
Oprócz CCP w zależności od lokalizacji dostępne mogą być 
również inne usługi.  IDoA świadczy usługi tłumaczeniowe 
i zobowiązuje się do realizacji Twoich celów. Koordynator 
opieki będzie współpracował z Tobą w celu określenia 
Twoich celów i powiązania Cię z innymi dostępnymi 
usługami, takimi jak; 
 
• Usługi opieki 
• Dziadkowie wychowujący wnuki 
• Posiłki dostarczane do domu 
• Zarządzanie środkami pieniężnymi 
• Towarzystwo osób starszych 
 
 
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji 
prosimy o kontakt z naszym działem lub 
odwiedzenie naszej strony internetowej. 

  

www.illinois.gov/aging  
 
 

Department on Aging 
One Natural Resources Way, #100 
Springfield, Illinois 62702-1271 

 
 
 

Infolinia dla seniorów: 
1-800-252-8966 (bez opłat)) 

1-888-206-1327 (TTY) 
 
 
 

od poniedziałku do piątku 
08:30 do 17:00 

Aging.ilsenior@illinois.gov 
Obserwuj nas @IllinoisDoA 

 
 



Czym jest Program Opieki 
Społecznej (CCP)? 
 
Niniejszy program oferuje usługi i wsparcie dla kwalifikujących się 
starszych obywateli stanu Illinois, aby pomóc im w celu pozostania w 
ich domach, jeśli taki jest ich wybór, i uniknięcia niepotrzebnej 
instytucjonalizacji. 

Czy muszę płacić za usługi CCP?  
Nie, osoby korzystające z usług CCP nie ponoszą żadnych 
kosztów. CCU wyśle do twojego domu koordynatora ds. opieki 
bezpłatnie, aby omówić twoje potrzeby i cele osobiste oraz 
pomóc ci wybrać usługi, które mogą być dla ciebie 
odpowiednie. 
 
Kto kwalifikuje się do CCP?  
Możesz korzystać z usług CCP, jeśli:  
• Masz minimum 60 lat,  
• Potrzebujesz wsparcia określonego w oparciu o 

kompleksowe narzędzie oceny,  
• Jesteś mieszkańcem stanu Illinois,  
• Jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych lub 

kwalifikujesz się jako osoba nie będąca obywatelem 
Stanów Zjednoczonych w ramach określonych kategorii,  

• Spełniasz wymagania dotyczące aktywów,  
• Wyrażasz zgodę na ubieganie się o świadczenia 

Medicaid, a jeśli zostaną one uznane za kwalifikujące się, 
na zapisywanie się do nich co roku.  

Każdy jest inny i może być uprawniony do korzystania z 
różnych usług. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, 
do jakich usług się kwalifikujesz. 
 
 

 

Kto decyduje o moich 
uprawnieniach?  
Lokalna jednostka ds. koordynacji opieki (CCU) dokona oceny 
w celu określenia Twojej kwalifikowalności do korzystania z 
usług CCP. Zostaną Ci zadane pytania o to jakie czynności 
możesz wykonać samodzielnie, z jakimi czynnościami 
potrzebujesz pomocy i jakiego rodzaju wsparcie masz do 
dyspozycji. Jeśli Twoje podanie zostanie rozpatrzone 
pozytywnie, tzn. kwalifikujesz się, koordynator ds. opieki 
rozpocznie współpracę z Tobą w celu określenia Twoich 
osobistych celów oraz zorganizowania niezbędnych usług i 
wsparcia. 
 
Kto może brać udział w określaniu 
moich uprawnień i celów?    
W proces planowania pomocy i asysty w przekazaniu 
informacji koordynatorowi ds. opieki możesz zaangażować 
dowolną osobę. 
 
Co się stanie, jeśli zakwalifikuję się 
do CCP?  
Jeśli zakwalifikujesz się do korzystania z usług CCP,  
koordynator ds. opieki będzie współpracował z Tobą w celu 
opracowania planu pomocowego, stworzenia odpowiednich 
dla Ciebie usług, na których otrzymanie wyrażono zgodę, oraz 
upewnienia się, że usługi te odpowiadają Twoim potrzebom. 
 
 

Dostępne usługi i wsparcie  
Usługi w domu 
Oferują wsparcie pozamedyczne zapewniane przez 
nadzorowanych pomocników opieki domowej, którzy 
przeszli specjalistyczne szkolenie. Usługi obejmują: 
• Towarzyszenie / transport na wizyty lekarskie oraz np. 

zakupy 
• Pomaganie przy samodzielnym przyjmowaniu leków 
• Przestrzeganie specjalnego planu żywieniowego 
• Utrzymanie domu w umiarkowanym zakresie  
• Pozamedyczne czynności z zakresu opieki 
• Przygotowywanie posiłków 
• Rutynowe sprzątanie w ograniczonym zakresie  
Dzienna opieka dorosłych (ADS) 
Oferuje bezpośrednią opiekę i nadzór w sąsiedzkim 
środowisku, które zapewnia osobistą uwagę i dobre 
samopoczucie społeczne, fizyczne i emocjonalne. ADS 
zapewnia wytchnienie dla opiekunów rodzinnych, 
zwłaszcza tych, którzy są zatrudnieni poza domem, oraz 
socjalizację dla osób dorosłych pozostających w 
odizolowaniu. Usługi obejmują:  
• Pomoc w zakresie transportu 
• Pomoc przy codziennych posiłkach 
• Pomoc w codziennych czynnościach 
• Pomoc w zakresie usług związanych z ochroną zdrowia  
Automatyczny dozownik leków 
Dostępny dla kwalifikujących się uczestników, którzy 
potrzebują przypomnień o lekach, aby poprawić 
przestrzeganie ich przyjmowania. Oferuje przenośny, 
mechaniczny system do indywidualnego użytku, który 
może być zaprogramowany do wydawania lub 
przypominania o przyjmowaniu leków doustnych poprzez 
sygnały dźwiękowe, wizualne lub głosowe. 
 
 


