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Wspieranie rodzin i angażowanie społeczności (Family Support 
and Community Engagement, FsACE) 
Jeśli zamieszkujesz obszar podmiejski hrabstwa Cook (Cook County), niniejszy program indywidualnego 
wsparcia (case management program) może pomóc Ci w ustabilizowaniu swojej sytuacji na przestrzeni 
90 dni. 
 
 
CO TO JEST? 
 
FsACE to program indywidualnego wsparcia, w ramach którego analizujemy Twoje potrzeby, a następnie 
określamy działania pomagające osiągnąć samowystarczalność. 
 

JAKĄ POMOC MOŻNA UZYSKAĆ? DOSTĘPNA POMOC 

USŁUGI STOMATOLOGICZNE I OKULISTYCZNE, takie jak badania stomatologiczne, badania wzroku i zakup 
okularów 
POMOC W PRZEMIESZCZANIU SIĘ, z uwzględnieniem napraw samochodu, biletów autobusowych i talonów 
na paliwo 
STYPENDIA na potrzeby kształcenia policealnego (dostępne od 23.04.2021) 
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZYGOTOWANIE DO PRACY, z uwzględnieniem szkoleń zawodowych 
i pośrednictwa pracy 
ŚWIEŻE PRODUKTY SPOŻYWCZE i edukacja żywieniowa 
DODATKOWE ŚRODKI na indywidualny użytek, np. zakup łóżek, wymiana dowodów tożsamości, opłaty związane 
z przystąpieniem do egzaminu GED itp. 

 

CZY SPEŁNIAM WARUNKI? 

Aby zakwalifikować się do udziału w programie, musisz zamieszkiwać obszar podmiejski hrabstwa Cook oraz spełnić 
NOWE ROZSZERZONE kryteria dotyczące dochodów. 

KRYTERIA DOTYCZĄCE DOCHODÓW BRUTTO 
Wielkość rodziny 1 2 3 4 5 6 7 8 
Dochód z ostatnich 
30 dni $1,342 $1,815 $2,288 $2,760 $3,233 $3,706 $4,179 $4,652 

Dochód roczny $16,100 $21,775 $27,450 $33,125 $38,800 $44,475 $50,150 $55,825 
 

CO MUSZĘ ZROBIĆ? JUŻ DZIŚ ZŁÓŻ WSTĘPNE PODANIE 

Zadzwoń pod numer (312) 795-8948 lub uzupełnij wstępny formularz na stronie 
www.CEDAorg.net/pre-apply. Będziesz potrzebować następujących dokumentów: prawo jazdy lub stanowy 
dowód tożsamości (State ID), konsularny dowód tożsamości (Consular Identification Card), karty ubezpieczenia 
społecznego wszystkich członków gospodarstwa domowego (Social Security Card) i potwierdzenie dochodu 
z ostatnich 30 dni. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli potrzebna będzie dodatkowa dokumentacja. 
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PROGRAM FsACE COVID-19 
Na podstawie ustawy CARES wprowadziliśmy nowe i rozszerzone świadczenia dla gospodarstw domowych 
dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. 
 
 
CO TO JEST? 
 
Jest to nowy program, który ma wesprzeć gospodarstwa domowe, których członkowie doświadczyli zwolnień, 
śmierci w rodzinie, obniżki wynagrodzenia, niemożliwości wysłania dzieci do szkoły, kosztów opieki 
medycznej, dodatkowych wydatków na żywność itp. 
 

JAKĄ POMOC MOŻNA UZYSKAĆ? DOSTĘPNA POMOC 

OPŁACENIE czynszu, kredytu hipotecznego, rachunków za wodę i telefon 
KSZTAŁCENIE PRZEZ INTERNET, niezbędne dla uczniów szkół podstawowych (K-8), z uwzględnieniem laptopów 
KOSZTY OPIEKI ZDROWOTNEJ, tzn. środków medycznych i realizacji recept 
DOSTAWY ŻYWNOŚCI dla osób starszych i osób, które nie mogą opuszczać domu 
KOSZTY TRANSPORTU, np. koszty rejestracji 
 

CZY SPEŁNIAM WARUNKI? 

Kwalifikujesz się do udziału w programie, jeśli Ty lub któryś z członków Twojego gospodarstwa domowego jesteście 
pracownikami kluczowych sektorów gospodarki lub doświadczyliście jednej z następujących sytuacji: 
UTRATA PRACY, skrócenie czasu pracy lub wzrost wydatków domowych 
CHOROBA związana z COVID-19 
ŚMIERĆ członka gospodarstwa domowego związana z COVID-19 
 
Aby zakwalifikować się do udziału w programie, musisz zamieszkiwać obszar podmiejski hrabstwa Cook oraz spełnić 
NOWE ROZSZERZONE kryteria dotyczące dochodów. 

KRYTERIA DOTYCZĄCE DOCHODÓW BRUTTO 
Wielkość rodziny 1 2 3 4 5 6 7 8 
Dochód z ostatnich 
30 dni $1,342 $1,815 $2,288 $2,760 $3,233 $3,706 $4,179 $4,652 

Dochód roczny $16,100 $21,775 $27,450 $33,125 $38,800 $44,475 $50,150 $55,825 
 

CO MUSZĘ ZROBIĆ? JUŻ DZIŚ ZŁÓŻ WSTĘPNE PODANIE 

Zadzwoń pod numer (312) 795-8948 lub uzupełnij wstępny formularz na stronie 
www.CEDAorg.net/pre-apply. Będziesz potrzebować następujących dokumentów: prawo jazdy lub stanowy 
dowód tożsamości (State ID), konsularny dowód tożsamości (Consular Identification Card), karty ubezpieczenia 
społecznego wszystkich członków gospodarstwa domowego (Social Security Card) i potwierdzenie dochodu 
z ostatnich 30 dni. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli potrzebna będzie dodatkowa dokumentacja. 


