Connecticut’s
Community Resource
Coordinator Program
Program
Program Community Resource Coordinator (CRC, Koordynator zasobów
społeczności) jest programem publiczno-prywatnym która czerpie z mocnych stron
i relacji w obrębie organizacji skupionych na społecznościach. Program opiera
się na wkładach stanowych, federalnych, lokalnych i filantropijnych, aby pomóc
mieszkańcom podczas pandemii COVID-19.
CRC współpracują z dostawcami i organizacjami usługowymi, aby pomóc
poszczególnym osobom uzyskać potrzebne wsparcie w celu samoizolacji
lub kwarantanny. Może to obejmować zapewnienie dostępu do żywności,
tymczasowego zakwaterowania lub zasiłku dla osób potrzebujących.
Stan nawiązał współpracę z pięcioma regionalnymi organizacjami
społecznościowymi w celu realizacji tego programu. Organizacje te zatrudniają
lokalne CRC, które znają swoje społeczności, aby zapewnić jednostkom szybki
dostęp do tego, czego potrzebują.

Skontaktuj się z lokalizatorami, CRC i
dostawcami usług
Każdy, kto jest częścią tego programu, ma odrębną rolę, która ma kluczowe
znaczenie dla łączenia ludzi z potrzebnymi programami i usługami.
Lokalizator kontaktów: Lokalizatorzy kontaktu przeprowadzają ocenę
potrzeb w ramach rozmowy z osobą i mogą skierować ją do CRC.
CRC: Po skierowaniu CRC łączą osoby, które potrzebują wsparcia, z
usługodawcami lub, w stosownych przypadkach, same zapewniają zasoby.
Dostawcy usług: Dostawcy usług mogą wspierać tych, którzy potrzebują
zasobów, takich jak żywność, mieszkanie lub wsparcie finansowe, w
koordynacji z CRC.

Odwiedź stronę ct.gov/coronavirus , aby dowiedzieć
się więcej o COVID-19 w Connecticut

Zasoby miejskie i lokalne
Wiemy, że gminy ciężko pracują, aby upewnić się, że ich mieszkańcy mają to, czego
potrzebują, aby odizolować się lub poddać kwarantannie i przejść razem przez ten
kryzys. Nic, co robi program CRC, nie powinno zastąpić żadnych z tych działań.
CRC będą raczej służyć jako łącznik między osobami potrzebującymi wsparcia i
usług, które mogą być świadczone przez gminę Celem jest szybsze dostarczenie
ludziom tego, czego potrzebują, gdy CRC mogą pomóc.

Programy i usługi wsparcia stanowego
Oprócz wsparcia ze strony gmin i organizacji non-profit, stan Connecticut nadal
robi wszystko, co w jego mocy, aby wypełnić luki w usługach społecznościowych
dla mieszkańców. Przykłady programów i usług wynikających z wysiłków stanu:
Zestawy COVID: Zestawy COVID z niezbędnymi materiałami, takimi jak
termometry, pulsoksymetry i maski, są dostępne dla osób, które muszą
monitorować swoje objawy.
Wsparcie mieszkaniowe: Wraz z innymi usługami związanymi z
mieszkalnictwem państwo wspiera krótkoterminowe opcje hotelowe,
przynajmniej do końca tego roku kalendarzowego. To jest dla tych, którzy
w czasie kwarantanny nie mogą bezpiecznie samodzielnie izolować się w
domu.
Karty gotówkowe 4-CT: Karty 4-CT zapewniają finansowanie dla kart
gotówkowych, które mogą pokryć niektóre podstawowe wydatki osób,
które muszą opuścić pracę z powodu samoizolacji lub kwarantanny i mogą
nie kwalifikować się do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Pomoc żywnościowa: Przy wsparciu 2-1-1 i zespołów społeczności
lokalnych istnieje wiele opcji zapewnienia dostępności żywności dzięki
partnerstwu z bankami żywności i firmami takimi jak DoorDash.
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Skierowanie do CRC
Podczas połączenia z lokalizatorem kontaktu, wykona on krótką ocenę
potrzeb danej osoby, aby dowiedzieć się, jakiego dodatkowego wsparcia
potrzebuje, aby izolować się lub poddawać kwarantannie. Jeśli dana osoba
potrzebuje dodatkowego wsparcia, osoba do śledzenia kontaktów może przesłać
skierowanie do CRC w jej imieniu za pośrednictwem systemu śledzenia kontaktów
ContaCT w Connecticut, jeśli spełnione są określone kryteria:
Jednostka mieszka w stanie Connecticut.
Osoba (lub jej rodzic lub opiekun) wyraża zgodę na powiązanie z CRC.
Osoba identyfikuje przynajmniej jedną niezaspokojoną potrzebę.
Skierowanie do CRC następuje w okresie
samoizolacji lub kwarantanny danej osoby.

Organizacje
Państwo zawiera umowę z jedną organizacją w każdym regionie w celu ułatwienia
programu Community Resource Coordinator. Tymi organizacjami są:
Region 1 (Lower Fairfield County): Southwestern CT Agency on Aging
(SWCAA)
Region 2 (Greater New Haven): Gilead Community Services, Inc.
Region 3 (Greater Hartford): Community Renewal Team (CRT)
Region 4 (Eastern Connecticut): Thames Valley Council for Community
Action (TVCCA)
Region 5 (Western Connecticut): New Opportunities, Inc.
Organizacje zostały wybrane w wyniku zapytania ofertowego ze strony
organizacji, które miały silne relacje w społecznościach, którym służą.
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