
*Mieszkańcy hrabstwa Cook, w tym Chicago, mogą otrzymać pomoc w postaci dopłat do czynszu kontaktując się z 
infolinią pomocy prawnej ds. mieszkalnictwa i zadłużeń w hrabstwie Cook (Cook County Legal Aid for Housing and 
Debt) pod numerem 855-956-5763 lub odwiedzając stronę www.cookcountylegalaid.org. 
 

Program dopłat czynszowych stanu Illinois 
Obsługa mieszkańców poza terenem hrabstwa Cook* 
Najczęściej zadawane pytania 
Pomoc prawna z zakresu mediacji 

Zastrzeżenie: Informacje zawarte w tym dokumencie będą regularnie aktualizowane w zależności od 
potrzeb.  

1. Czym jest Eviction Help Illinois? 

Eviction Help Illinois to finansowana przez stan sieć osób i podmiotów świadczących pomoc prawną i 
usługi z zakresu mediacji w celu wspierania mieszkańców stanu Illinois w kryzysie związanym z eksmisją. 
Celem działania sieci jest pomoc mieszkańcom w zachowaniu miejsca zamieszkania oraz zapobieganiu 
postępowaniom egzekucyjnym w wynajmowanych nieruchomościach.  

Eviction Help Illinois łączy najemców i wynajmujących, oferując pomoc przy transakcjach wynajmu, 
informacje prawne oraz usługi z zakresu mediacji, w miarę dostępności. W przypadku postępowania o 
eksmisję, dostępni są prawnicy oferujący pomoc prawną i reprezentujący najemców. 

Usługi są finansowane przez partnerstwo pomiędzy Urzędem ds. Rozwoju Mieszkalnictwa Illinois (Illinois 
Housing Development Authority, IHDA) i Fundacją Sprawiedliwości Illinois (Illinois Equal Justice 
Foundation).  

2. W jaki sposób najemcy w stanie Illinois mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną od Eviction Help 
Illinois? 

• Należy zadzwonić pod numer 855-631-0811, aby porozmawiać z doradcą ds. prawnych i omówić 
dalsze kroki 

• Wejdź na stronę evictionhelpillinois.org, aby porozmawiać z wirtualnym doradcą 
• Wyślij wiadomość o treści „Eviction Help” [Pomoc przy eksmisji] na numer to 844-938-4280 (w 

języku angielskim) lub 844-938-4289 (w języku hiszpańskim) 

Wszystkie usługi są dostępne w języku angielskim i hiszpańskim. 

3. W jaki sposób wynajmujący w stanie Illinois mogą uzyskać dostęp do usług Eviction Help Illinois? 

Wynajmujący mogą uzyskać bezpłatne informacje prawne i porozmawiać z wirtualnym doradcą na 
stronie evictionhelpillinois.org. 

4.  Kim są partnerzy świadczący pomoc prawną w sieci Eviction Help Illinois? 

• Pomoc Prawna Katolickich Organizacji Charytatywnych (Catholic Charities Legal Assistance) 
(oferuje porady prawne w całym stanie, w tym w hrabstwach Cook i Lake. Brak ograniczeń 
odnośnie statusu imigracyjnego) 

• Pomoc Prawna Lincoln (Land of Lincoln Legal Aid) (obsługuje 65 hrabstw w środkowej i 
południowej części Illinois) 
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https://evictionhelpillinois.org/
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https://evictionhelpillinois.org/


 
 

• Klinika Pomocy Prawnej North Suburban (North Suburban Legal Aid Clinic) (obsługuje 
mieszkańców hrabstwa Lake i północnej części hrabstwa Cook) 

• Usługi Prawne Prairie State (Praire State Legal Services) (obsługuje 36 hrabstw w północnej i 
zachodniej części Illinois) 

• Uniwersytet YMCA (University YMCA) (obsługuje imigrantów w hrabstwie Champaign) 

*Należy pamiętać, że wszystkie zgłoszenia należy kierować na infolinię, w wiadomościach tekstowych 
oraz na stronie internetowej podanej wyżej, a nie bezpośrednio do wyżej wymienionych indywidualnych 
organizacji. 

5. Czy osoby/podmioty świadczące pomoc prawną są obecni w trakcie sprawy o eksmisję w sądzie? 

Przedstawiciele organizacji świadczących pomoc prawną są regularnie obecni podczas spraw o eksmisję 
jedynie w określonych sądach obwodowych (Circuit Court). Ta sytuacja może ulegać zmianie w 
zależności od ilości spraw toczących się przed określonymi sądami. Aktualne informacje można uzyskać 
dzwoniąc na infolinię Eviction Help Illinois pod numer 855-631-0811.  

6. Co ma na celu mediacja świadczona przez Eviction Help Illinois? 

Mediacja to dobra okazja dla wynajmujących i najemców, aby rozwiązać problematyczne kwestie ze 
wsparciem neutralnej osoby posiadającej wiedzę w temacie. 

7. Czy mediacja jest możliwa w moim sądzie? 

Usługi mediacji sądowej finansowane przez Eviction Help Illinois są dostępne w następujących 
hrabstwach: Alexander, Champaign, Cook, Jackson, Johnson, Kane, Kankakee, Macon, Massac, Pope, 
Pulaski, Saline, St Clair, Union, Williamson oraz Winnebago. 

Programy mediacji finansowane przez Eviction Help Illinois są dostępne w obwodach nr 1, 6, 16, 17, 20 i 
21. 

Dodatkowe usługi z zakresu mediacji sądowej są oferowane w hrabstwach Lake, Madison i Rock Island. 
Inne programy mediacji są w trakcie opracowywania. Aby uzyskać aktualne informacje należy 
skontaktować się z infolinią Eviction Help Illinois pod numerem 855-631-0811 

8. Kim są partnerzy ds. mediacji w sieci Eviction Help Illinois? 

• Centrum Rozwiązywania Sporów (Center for Conflict Resolution) zapewnia szkolenia dla 
mediatorów uczestniczących w mediacjach związanych z eksmisją.  

• Instytut Rozwiązywania Sporów (Dispute Resolution Institute) świadczy usługi mediacji 
stacjonarnie i wirtualnie w sądach obwodów nr 1, 6 i 20.  

• Instytut Systemów Rozwiązywania Sporów (Resolution Systems Institute) świadczy usługi 
mediacji stacjonarnie / wirtualnie-hybrydowo w 16. obwodzie, oraz wirtualne programy mediacji 
w obwodach 17 i 21.  

9. Czy programy pomocy prawnej i mediacji mogą pomóc w sprawie wniosków składanych w ramach 
programów dopłat do czynszu? 

Partnerzy Eviction Help Illinois mogą skierować zainteresowanych wynajmujących i najemców do portalu 
programu dopłat do czynszu prowadzonego przez Urząd ds. Rozwoju Mieszkalnictwa Illinois (Illinois 

https://www.ccrchicago.org/mediation-services
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Housing Development Authority, IHDA) oraz do organizacji udzielających porad z zakresu 
mieszkalnictwa, w celu uzyskania wytycznych. Niektórzy partnerzy mogą pomóc ze składaniem 
wniosków w ramach programu dopłat czynszowych stanu Illinois (Court-Based Rental Assistance 
Program, CBRAP), choć nie są to kwestie leżące w obszarze ich specjalizacji.  

 


