Ocmw Sociaal Huis Tessenderlo
Welzijnsaanbod voor alle inwoners van Tessenderlo, en vooral voor de meest kwetsbaren, die in
een sfeer van vertrouwen kunnen rekenen op ondersteuning die duurzaam bijdraagt tot
zelfredzaamheid en verbondenheid.

Waar
OCMW Tessenderlo
Solveld 32
3980 TESSENDERLO

Wanneer
maandag 9.00 - 12:00 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur en 16.30 -19.00 uur
donderdag 9.00 - 12:00 uur

Image not found
http://huisvanhetkindwestlimburg.be/assets/libs/phpthumb/phpThumb.php?src=/asset

Contact
OCMW Tessenderlo
Solveld 32 (parking via Gerhagenstraat 39)
3980 TESSENDERLO
info@ocmwtessenderlo.be
http://www.ocmwtessenderlo.be

vrijdag 9.00 - 12:00 uur
maandag tot en met donderdag: namiddag
enkel op afspraak

Details
Bij het woord OCMW denk je meestal aan financiële tussenkomsten. Het OCMW kan veel meer
voor je gezin betekenen!
Heb je het moeilijk met invullen van papieren? Zoek je hulp voor je kinderen of je gezin?
Met deze vragen kan je terecht bij de maatschappelijk werkers van het OCMW.
Een luisterend oor
De maatschappelijk werker luistert naar al je vragen en zoekt samen met jou naar oplossingen en
wie je kan helpen.
Financiële tussenkomsten
Als de maatschappelijk werker vaststelt dat je inkomen onvoldoende is, kan je mogelijks recht
hebben op:
* Een sociaal tarief in de kinderopvang;
* Tussenkomsten voor schoolkosten, schoolreizen, schoolfacturen, en ook voor de extra hulp die

je kind soms nodig heeft zoals bvb. logopedie, ...;
* Tussenkomsten in het lidgeld voor sportclubs, jeugdverenigingen, ...;
* Voedselhulp en kleding ('t Loois Hulphuis of Sint-Vincentius en Open Hart);
* Een stookoliepremie;
* Tussenkomst eerste en tweede leeftijdsmelk.
Lokaal cliëntoverleg
Krijg je hulp van verschillende diensten? Dan kan het OCMW deze diensten samen met jou
uitnodigen voor een overleg.
Er wordt in eerste instantie naar jou geluisterd. Zo kan ervoor gezorgd worden dat alle diensten
goed samenwerken om voor jou de juiste ondersteuning te bieden.
Gezinshulp
De verzorgende van de gezinszorg doet samen met jou het huishouden en alles wat daarbij komt
kijken:
* gewone huishoudelijke taken (koken, wassen, strijken, poetsen van de woning, ...);
* lichaamsverzorging (wassen, haarverzorging, dagelijks toilet, ...);
* administratie (papierwerk van post, bank, ziekenfonds, ...).
De bedoeling is om structuur en vaardigheden in te oefenen, want rust in je huishouden, brengt
ook rust in je hoofd.
Je betaalt hiervoor een bijdrage per uur. Er wordt rekening gehouden met je inkomen en je kan
eventueel tussenkomst van het ziekenfonds krijgen.

