
 
 

 

Usługa Opis Dane kontaktowe 

211 2-1-1 to darmowy, poufny serwis informacyjny i doradczy, pomagający 

ludziom w znalezieniu podstawowych usług zdrowotnych i społecznych 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez Internet i przez telefon. 

2-1-1 ma poświadczenia w zakresie interwencji kryzysowej wydane 
przez Amerykańskie Stowarzyszenie Suicydologiczne (the American 
Association of Suicidology) oraz przez Sojusz Systemów Informacyjnych 
i Doradczych (The Alliance of Information and Referral Systems 
(AIRS)). 

2-1-1 

 

Bezpieczeństwo żywności 
 

Usługa Opis Dane kontaktowe 

School Nutrition  
Programs 

(Programy żywieniowe 
w szkołach) 

Szkolnymi programami żywieniowymi Departamentu Rolnictwa USA 

(USDA) zarządza Departament Edukacji stanu Connecticut 

Connecticut State Department of Education (CSDE) we współpracy z 

Północno-wschodnim Biurem Regionalnym USDA Northeast Regional 

Office (NERO) w Bostonie. Kwalifikujące się instytucje zawierają 

pisemne umowy z CSDE do prowadzenia lokalnych programów 

zaspokajających potrzeby żywieniowe podopiecznych. 

Patrz hiperłącze 

SNAP Program kartek żywnościowych (SNAP) Patrz hiperłącze 

Connecticut  
Foodshare 

(Bank żywności 
Foodshare) 

Connecticut Foodshare jest bankiem żywności działającym na 

całym terenie Connecticut poprzez sieć ponad 700 społecznych 

programów walki z głodem, w tym spiżarni żywności, publicznych 

kuchni i schronisk awaryjnych, pracującym jednocześnie nad 

długoterminowymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa 

żywności. 

Patrz hiperłącze 

 
Zdrowie psychiczne i behawioralne 

 

Usługa Opis Dane kontaktowe 

Supports &  
Services | Wrap CT  
(connectingtocarect. 
org) 
(Wsparcie i Usługi) 

To źródło informacji podaje listę ośrodków w sześciu regionach stanu 

Connecticut, w których można uzyskać usługi w zakresie zdrowia 

psychicznego i behawioralnego w tym: Ambulatoryjne Przychodnie 

Psychiatryczne dla Dzieci ( Outpatient Psychiatric Clinics for Children 

(OPCC)), Przedłużoną Terapię Dzienną (Extended Day Treatment 

(EDT), Koordynację Opieki (Care Coordination (CC)), Interwencję 

Kryzysową (Mobile Crisis), Mobilne Podejście Modułowe do Terapii dla 

Dzieci (Modular Approach to Therapy for Children (MATCH)) oraz 

Behawioralną Terapię Kognitywną Skoncentrowaną na Urazach 

(Trauma- focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)). 

Patrz hiperłącze 

Materiały dla rodzin i uczniów 

 

  

Grudzień 2022 

https://www.211ct.org/
https://portal.ct.gov/SDE/Nutrition/School-Nutrition-Programs
https://portal.ct.gov/SDE/Nutrition/School-Nutrition-Programs
https://portal.ct.gov/DSS/SNAP/Supplemental-Nutrition-Assistance-Program---SNAP
https://www.ctfoodshare.org/
https://www.ctfoodshare.org/
https://www.connectingtocarect.org/support-services/
https://www.connectingtocarect.org/support-services/
https://www.connectingtocarect.org/support-services/
https://www.connectingtocarect.org/support-services/


Community  
Collaboratives 

(Społeczne Grupy 
Współpracy)  

Społeczne Grupy Współpracy (Community Collaboratives) łączą 

świadczeniodawców, członków społeczności, opiekunów, członków 

rodziny i młodzież w danej społeczności do wspólnego działania w 

celu najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów i dopilnowania, 

żeby usługi zaspokajały zmieniające się potrzeby społeczne, 

emocjonalne i behawioralne małych i starszych dzieci, nastolatków i ich 

rodzin. Grupy te monitorują luki w usługach/zasobach i promują 

dokonanie zmian w systemie. Zebrania grup są otwarte dla każdego 

członka społeczności. Na każdym poziomie potrzebne jest uczestnictwo 

rodzin, opiekunów i młodzieży w celu dostosowania działań do 

nadrzędnych wartości i zasad Systemu Opieki (System of Care). 

Supports and  
services by area 

(Wsparcie i usługi 
wg. obszaru 
geograficznego) 

https://www.connectingtocarect.org/collaboratives/
https://www.connectingtocarect.org/collaboratives/
https://www.connectingtocarect.org/support-services/
https://www.connectingtocarect.org/support-services/
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Zdrowie psychiczne i behawioralne, ciąg dalszy 

 

Usługa Opis Dane kontaktowe 

Regional Behavioral  
Health Action  
Organizations  
(RBHAOs) 

 

(Rejonowe 
Organizacje Działań 
Zdrowotnych) 

Każda organizacja RBHAO ma być odpowiedzialna za zakres 

planowania edukacji oraz zalecania zdrowotnych potrzeb i usług 

behawioralnych dla dzieci i dorosłych w jednym z jednolitych rejonów 

DMHAS (DMHAS’ Uniform Regions). 
Usługi: 

• Ocenianie potrzeb behawioralnych dzieci, młodzieży i dorosłych 
we wszystkich rejonach. 

• Przygotowywanie Raportów dot. Priorytetów Rejonowych, żeby 

podkreślić zalecenia w zakresie usług związanych z terapią i 

powrotem do zdrowia (patrz raporty rejonowe poniżej) 

• Zarządzanie grantami Lokalnej Rady Działań Profilaktycznych 

(Local Prevention Council (LPC)) przyznawanych miastom, 

żeby pobudzić rozwój i wdrażanie działalności profilaktycznej. 

• Pogłębianie w lokalnych społecznościach zrozumienia i 

zajęcia się problemem hazardu. 

• Pogłębianie świadomości i oferowanie szerszej społeczności 

rzecznictwa w propagowaniu informacji na temat zdrowia 

psychicznego i zapobieganiu uzależnieniom od substancji, 

leczenia i powrotu do zdrowia. 

• Pozyskiwanie funduszy do działań zmierzających do 

zapobiegania, leczenia i powrotu do zdrowia w każdym z 

rejonów. 

• Podtrzymanie ustawowych wymogów organizacji dotyczących 

zebrań i członkostwa. 
• Uczestnictwo w pracach lokalnych, rejonowych i stanowych organach 

ds. doradztwa i planowania. 

• Dostarczanie społecznościom zestawów zawierających 

materiały szkoleniowe dotyczące leku Naloxone (Narcan)  

List of Contacts 

 

(Lista danych 
kontaktowych) 

CT Network of Care 

(Sieć Opieki w stanie 
Connecticut) 

Sieć Opieki w Zakresie Zdrowia Behawioralnego (Connecticut’s 

Network of Care for Behavioral Health) promuje możliwość dostępu 

do leczenia zdrowia behawioralnego dla wszystkich mieszkańców 

stanu Connecticut. 

Patrz hiperłącze 

Youth Service  
Bureaus 

(Biura Usług dla 
Młodzieży) 

Biura Usług dla Młodzieży YSB zapewniają sieć zasobów informacyjnych 

i możliwości dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Oferują szeroki zakres usług 

i programów mających za zadanie pomóc młodym ludziom w rozwoju z 

pozytywnym nastawieniem i w odpowiedzialnym funkcjonowaniu w 

swoich społecznościach. 

List of area YSBs 

(Lista rejonowych 
Biur Usług dla 
Młodzieży) 

Extended Day  
Treatment 

(Przedłużona 
Terapia Dzienna) 

Przedłużona Terapia Dzienna EDT jest programem środowiskowym, 

który oferuje formalne, intensywne środowisko terapeutyczne ze 

zintegrowanymi usługami leczenia klinicznego. Usługi oferowane są 

przez cały rok w godzinach pozaszkolnych na okres przeciętnie 

sześciu miesięcy. Zespół wielodyscyplinarny, w tym psychiatrzy, 

klinicyści ze stopniem magisterskim oraz pracownicy pomagający 

profesjonalistom w bezpośredniej opiece nad pacjentami świadczą 

wiele usług i prowadzą interwencje psychologiczno-społeczne. 

Patrz hiperłącze 

Intensive Home  
Based Services 

(Intensywne usługi 
w środowisku 
domowym) 

Intensywne usługi w środowisku domowym (Intensive Home-Based 

Services) są świadczeniami klinicznymi w domu dziecka lub w jego 

społeczności. Usługi te stosowane są w przypadku dzieci, które 

wróciły lub właśnie wracają do swoich domów po opiece zdrowotnej 

poza domem lub po hospitalizacji w placówce psychiatrycznej, i 

potrzebują intensywnej opieki środowiskowej, bo będą narażone na 

rychłe umieszczenie ich w placówce ze względu na problemy 

psychiczne, zaburzenia emocjonalne lub nadużywanie substancji. 

Patrz hiperłącze 

https://portal.ct.gov/DMHAS/Commissions-Councils-Boards/Index/Regional-Behavioral-Health-Action-Organizations-RBHAOs
https://portal.ct.gov/DMHAS/Commissions-Councils-Boards/Index/Regional-Behavioral-Health-Action-Organizations-RBHAOs
https://portal.ct.gov/DMHAS/Commissions-Councils-Boards/Index/Regional-Behavioral-Health-Action-Organizations-RBHAOs
https://portal.ct.gov/DMHAS/Commissions-Councils-Boards/Index/Regional-Behavioral-Health-Action-Organizations-RBHAOs
https://portal.ct.gov/-/media/DMHAS/Prevention/RBHAOContactspdf.pdf
https://connecticut.networkofcare.org/mh/index.aspx
https://www.ctyouthservices.org/
https://www.ctyouthservices.org/
https://www.ctyouthservices.org/Find_A_YSB/
https://portal.ct.gov/DCF/Behavioral-Health-Partnership/Extended-Day-Treatment
https://portal.ct.gov/DCF/Behavioral-Health-Partnership/Extended-Day-Treatment
https://portal.ct.gov/DCF/Behavioral-Health-Partnership/Intensive-Home-Based-Services
https://portal.ct.gov/DCF/Behavioral-Health-Partnership/Intensive-Home-Based-Services
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Mobile Crisis  
Intervention Services 

(Mobilny Serwis 
Interwencji 
Kryzysowej) 

Mobilny Serwis Interwencji Kryzysowej (EMPS Mobile Crisis 

Intervention Services) dla dzieci i nastolatków przeżywających kryzys 

behawioralny lub psychiczny, do którego można dzwonić pod numer 2-

1-1. Program ten, finansowany przez Departament ds. Dzieci i Rodzin 

w Connecticut (Connecticut Department of Children and Families) we 

współpracy z organizacją United Way of Connecticut a także Instytutem 

Zdrowia i Rozwoju Dziecka (Child Health and Development Institute) 

(CHDI) ma zespół blisko 150 specjalizujących się w zdrowiu 

psychicznym profesjonalistów w całym stanie, mogących pomóc przez 

telefon w trybie natychmiastowym lub w ciągu 45 minut twarzą w twarz, 

w sytuacji gdy dziecko przeżywa kryzys emocjonalny lub behawioralny. 

Patrz hiperłącze 

https://www.mobilecrisisempsct.org/
https://www.mobilecrisisempsct.org/
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Zdrowie psychiczne i behawioralne, ciąg dalszy 

 

Usługa Opis Dane kontaktowe 

Trauma-Focused  
Cognitive Behavioral  
Therapy (TF-CBT) 

(Terapia Kognitywno-
behawioralna 
skupiająca się na 
urazach) 

TF-CBT jest krótkoterminowym (16 do 20 sesji) leczeniem klinicznym dla 

dzieci w wieku od 4 to 18 lat, które mają znaczne problemy behawioralne 

i emocjonalne, związane z traumatycznymi wydarzeniami w ich życiu, 

nawet jeśli nie spełniają wszystkich diagnostycznych kryteriów zespołu 

stresu pourazowego (PTDS). TF-CBT jest modelem psychoterapii 

opartym na dowodach, łączącym interwencje wyczulone na uraz z 

terapią kognitywną. Stosuje się indywidualne sesje z dzieckiem i osobno z 

rodzicami a także sesje łączone dziecka wraz z rodzicami.  

Patrz hiperłącze 

Opcje Beacon 

Health : 

Voluntary Care  

Management  

Program 

(Program 

Dobrowolnego 

Zarządzania 

Opieką) 

Program Dobrowolnego Zarządzania Opieką pomaga rodzinom i 

młodzieży z poważnymi wyzwaniami emocjonalnymi, psychicznymi i 

zaburzeniami związanymi z uzależnieniami. 

877-381-4193 
 

Patrz hiperłącze 

State Education  
Resource Center 

(Stanowy Ośrodek 
Zasobów Edukacyjnych) 

Jak zaplanować zapobieganie nadużywaniu uniwersalnych opioidów 

i innych substancji w szkołach – Dokument zawierający wytyczne, 

samoocenę, szkolenie i pomoc techniczną. 

Patrz hiperłącze 

Governor’s  
Prevention  
Partnership 

Gubernato
rski 
Program 
współpracy 
w zakresie 
prewencji) 

 

Gubernatorski Program współpracy w zakresie prewencji (Governor’s 

Prevention Partnership) wyposaża, upoważnia i łączy organizacje, 

społeczności oraz rodziny, żeby zapobiegać uzależnieniom, piciu 

alkoholu przez młodocianych i przemocy wśród tej grupy wiekowej, a 

także żeby wspierać pozytywne wyniki działań na rzecz wszystkich 

młodych ludzi w stanie Connecticut. 

Do świadczonych usług należą wsparcie w szkoleniu i mentoringu. 

Patrz hiperłącze 

Connecticut  
Clearinghouse 

(Izba Rozrachunkowa 
stanu Connecticut) 

Izba Rozliczeniowa (Connecticut Clearinghouse) jest stanową 

biblioteką i centrum zasobów informacyjnych na temat używania 

substancji, zaburzeń psychicznych, prewencji, leczenia i powrotu do 

zdrowia, dobrostanu i innych tym podobnych tematów. Materiały z 

naszej specjalistycznej biblioteki i centrum informacyjnego są 

dostępne dla rodzin nauczycieli, uczniów, fachowców, społeczności i 

dzieci w stanie Connecticut. 

Patrz hiperłącze 

School Based Health  
Centers 

(Szkolne Ośrodki 
Zdrowia)  

Ośrodki SBHC są kompleksowymi placówkami opieki zdrowotnej 

w szkołach lub na ich terenie. Mają licencję Departamentu Zdrowia 

publicznego (DPH) na funkcjonowania jako poradnie ambulatoryjne lub 

poradnie przyszpitalne. Ośrodki SBHC pilnują, żeby uczniowie, 

szczególnie ci bez ubezpieczenia lub bez wystarczającego 

ubezpieczenia, mieli dostęp do kompleksowych świadczeń 

zdrowotnych i prewencyjnych potrzebnych im po to, by byli w 

szkole zdrowi i mogli się uczyć. Pomagają szkołom w 

wykonywaniu ich zadania polegającego na wychowaniu poprzez 

poprawę zdrowia i dobrostanu uczniów a także zajmują się 

problemami zdrowotnymi utrudniającymi uczniom naukę. 

Patrz hiperłącze 

https://portal.ct.gov/-/media/DCF/Behavioral_Health/pdf/TFCBTReferralsatOPCCs3713pdf.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/DCF/Behavioral_Health/pdf/TFCBTReferralsatOPCCs3713pdf.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/DCF/Behavioral_Health/pdf/TFCBTReferralsatOPCCs3713pdf.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/DCF/Behavioral_Health/pdf/BeaconCT-Voluntary-Flyer-1-13-21.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/DCF/Behavioral_Health/pdf/BeaconCT-Voluntary-Flyer-1-13-21.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/DCF/Behavioral_Health/pdf/BeaconCT-Voluntary-Flyer-1-13-21.pdf
https://ctserc.org/about/serc-programs/dmhas
https://ctserc.org/about/serc-programs/dmhas
https://www.preventionworksct.org/
https://www.preventionworksct.org/
https://www.preventionworksct.org/
https://www.ctclearinghouse.org/
https://www.ctclearinghouse.org/
https://portal.ct.gov/DPH/Family-Health/School-Based-Health-Centers/School-Based-Health-Centers
https://portal.ct.gov/DPH/Family-Health/School-Based-Health-Centers/School-Based-Health-Centers
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Department of 
Children and 
Families 

Departament ds. 
Dzieci i Rodzin 

Zgłaszanie przemocy i zaniedbywania dzieci Child Abuse and Neglect  

 
Urząd Stosunków Społecznych (The Office of Community Relations) 

świadczy usługi dla klientów, rodzin zastępczych i adopcyjnych, 

świadczeniodawców i obywateli, odpowiadając na ich zapytania i 

rozwiązując sprawy związane z urzędem DCF, dbając przy tym o 

najlepsze interesy dzieci. Prosimy dzwonić pod numer 866-637-4737. 

Jeśli 
podejrzewasz, 
przemoc lub 
zaniedbywanie 
dziecka, 
skontaktuj się 
z linią DCF 
Careline pod  
800-842-2288 

Division of  
Emergency  
Management and  
Homeland Security 

(Oddział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego) 

Zasoby i informacje podane na tej stronie zostały zebrane po to, 

by pomóc przywódcom społeczności, dyrektorom zarządzania 

kryzysowego, fachowcom od nauczania i ratownikom w 

opracowywaniu i rozszerzaniu kompleksowych, opartych na 

współpracy, programów bezpieczeństwa w szkołach lokalnych 

społeczności. 

Patrz hiperłącze 

https://portal.ct.gov/DCF/1-DCF/Reporting-Child-Abuse-and-Neglect
https://portal.ct.gov/DEMHS/Emergency-Management/Resources-For-Officials/School-Safety-and-Security
https://portal.ct.gov/DEMHS/Emergency-Management/Resources-For-Officials/School-Safety-and-Security
https://portal.ct.gov/DEMHS/Emergency-Management/Resources-For-Officials/School-Safety-and-Security
https://portal.ct.gov/DEMHS/Emergency-Management/Resources-For-Officials/School-Safety-and-Security
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Zdrowie psychiczne i behawioralne, ciąg dalszy 

 
 

Usługa Opis Dane kontaktowe 

988 – The Suicide  
and Crisis Lifeline in  
the United States 

(Numer 988 dla osób 
o myślach 
samobójczych i 
przeżywających 
kryzys) 

Numer 988 dla osób o myślach samobójczych i przeżywających kryzys 

(Suicide & Crisis Lifeline znany uprzednio pod nazwą ‘the National 

Suicide Prevention Lifeline’) jest siecią ponad 200 stanowych i 

lokalnych centrów telefonicznych finansowanych przez amerykański 

Departament Zdrowia i Usług Społecznych ( Department of Health and 

Human Services (HHS)) poprzez Administrację Usług Związanych z 

Uzależnieniami i Zdrowiem Psychicznym (Substance Abuse and 

Mental Health Services Administration (SAMHSA)) i jest zarządzany 

przez  organizację Zdrowia Emocjonalnego (Vibrant Emotional Health). 

W Connecticut, Departament Zdrowia Psychicznego i Uzależnień 

(Department of Mental Health and Addiction Services) oraz 

Departament ds. Dzieci i Rodzin (Department of Children and 

Families) finansują centrum telefoniczne 988 Connecticut Contact 

Center prowadzone przez organizację United Way of 

Connecticut/211. Usługi  centrum kontaktowego 988  obejmują 

szybki, całodobowy i całotygodniowy dostęp do przeszkolonych 

pracowników kontaktowego centrum kryzysowego, którzy mogą 

pomóc ludziom w kryzysie samobójczym, uzależnieniowym czy 

psychicznym, mogą skierować ich do ośrodków pomocy i, w 

zależności od potrzeby, mogą ich przełączyć w nadzorowany 

sposób do mobilnych usług kryzysowych czy ratunkowych. 

Patrz hiperłącze  

Aby 
skontaktować się 
z Infolinią Suicide 
and Crisis Lifeline 
988, można 
dzwonić lub 
wysłać SMS-a 
pod numer 988 
lub porozmawiać 
przez Internet 
pisząc na adres 
www.988lifeline. 
org. 

 

Technologia (urządzenia, nauka wirtualna, dostęp do 
Internetu) 

 

Usługa Opis Dane kontaktowe 

Cyfrowe zasoby do nauki  CSDE pozyskał dwa zasoby cyfrowe do przyspieszenia nauki bez 

obciążania okręgów szkolnych kosztami. System Apex Learning dla 

klas 6-12 można wykorzystać, by uzyskać dostęp do cyfrowych 

programów nauczania w celu skumulowania punktacji, poprawienia 

wyników, zdobycia wiedzy i do własnego toku nauki. System Defined 

Learning zawiera internetowe programy nauki pod kątem projektów i 

nauki w kierunku zawodu z internetowymi portfoliami dla klas K-12. 

 

Apex Learning 

(Kursy cyfrowe 

Apex) 

 Defined Learning 

(Kursy cyfrowe 

Defined) 

Home Connectivity 

(Łączność z Internetem 
w domu) 

Istnieje kilka programów federalnych i stanowych, mających na celu 

umożliwienie uczniom i rodzinom połączenie się z Internetem do 

nauki zdalnej i hybrydowej. Program przystępnej łączności 

(Affordable Connectivity Program (ACP)) jest programem rządowym 

prowadzonym przez Federalną Komisję ds. Komunikacji (Federal 

Communications Commission (FCC)), aby pomóc rodzinom o niskich 

dochodach w pokrywaniu kosztów usług internetowych i takich 

urządzeń elektronicznych jak laptopy czy tablety. Możesz się 

kwalifikować, jeśli dochody Twojej rodziny kształtują się poniżej 200% 

minimum socjalnego, czyli tzw. Federal Poverty Line, jeśli Ty lub ktoś, 

kto z Tobą mieszka otrzymuje obecnie świadczenia rządowe typu 

kartki żywnościowe (SNAP), stanowe ubezpieczenie zdrowotne 

Medicaid, zasiłek uzupełniający (SSI), dodatek dla matek i niemowląt 

WIC, stypendium Pell Grant lub darmowe czy zniżkowe obiady. 

Patrz hiperłącze 

 

https://www.preventsuicidect.org/get-help/ct-988/
https://www.preventsuicidect.org/get-help/ct-988/
https://www.preventsuicidect.org/get-help/ct-988/
http://www.988lifeline./
http://www.988lifeline.org/
https://www.apexlearning.com/Connecticut
https://learn.definedlearning.com/connecticut
https://portal.ct.gov/DAS/CTEdTech/Commission-for-Educational-Technology/Initiatives/Remote-Learning/Home-Connectivity

