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Wydział ds. Rodziny i Usług
Wsparcia miasta Chicago – Dział
usług dla seniorów, Agencja
terenowa ds. seniorów
Wydział ds. Rodziny i Usług Wsparcia miasta Chicago – Agencja terenowa
ds. seniorów została powołana przez rząd Stanów Zjednoczonych na mocy
Ustawy w sprawie starszych Amerykanów oraz przez Wydział ds.
seniorów stanu Illinois jako „Agencja terenowa ds. seniorów” w mieście
Chicago. Agencja terenowa ds. seniorów jest częścią ogólnokrajowej sieci
programów stanowych i lokalnych, które pomagają starszym osobom w
planowaniu i realizacji ich potrzeb życiowych. Aby umożliwić seniorom
możliwie jak najdłuższe niezależne życie i mieszkanie we własnych
domach, Dział usług dla seniorów, Agencja terenowa ds. seniorów oferuje
szeroką gamę opcji, które umożliwiają osobom starszym, po 60. roku życia,
uzyskanie dostępu do usług i programów, które pozwalają im na
pozostanie w dobrym zdrowiu, a także zapewniają bezpieczeństwo i
niezależność.

Informacje i usługi pomocy

Informacje i pomoc to kluczowe elementy uzyskania dostępu do
programów i usług dla seniorów oraz „pojedynczy punkt kontaktu” dla
dostawców usług w zakresie opieki nad osobami starszymi w mieście
Chicago i w całym kraju. Dzwoniąc pod numer (312)744-4016, osoba starsza
lub jej opiekun otrzymują informacje dotyczące usług oferowanych przez
Wydział ds. Rodziny i Usług Wsparcia miasta Chicago oraz sieć usług dla
seniorów. Centralne biuro informacji i pomocy znajduje się w ratuszu, pod
adresem City Hall, 121 North LaSalle St., pokój 100, w regionalnych
ośrodkach dla seniorów DFSS działa również pięć (5) biur lokalnych.

Regionalne i satelitarne ośrodki dla
seniorów

Ośrodki dla seniorów DFSS oferują różnorodne zajęcia społeczne,
edukacyjne, kulturowe i rekreacyjne dla osób starszych i ich nieformalnych
opiekunów. Na terenie całego miasta znajduje się dwadzieścia jeden (21)
ośrodków dla seniorów. Każdy z nich jest dostosowany do potrzeb i
zainteresowań lokalnej społeczności. Wszystkie ośrodki oferują materiały
dla opiekunów, zajęcia wzbogacające życie, ośrodki komputerowoszkoleniowe oferujące dostęp do Internetu, programy fitness, działania
promujące zdrowie, wspólne obiady i inne atrakcje.

