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OCMW
In Vorselaar kan het OCMW je bij volgende zaken helpen:

Algemene maatschappelijke dienstverlening
•

Schuldhulpverlening: budgettering of budgetbegeleiding, bemiddelen bij schuldeisers,
aanvragen collectieve schuldenregeling

•

Financiële hulp: toekennen van een inkomen of tijdelijke financiële hulp, aanvragen van
tegemoetkomingen, stookolietoelagen, subsidies,…

•

Administratieve hulp: in orde brengen van sociale uitkeringen (kinderbijslag,
werkloosheidsvergoedingen,…), aanvragen van tegemoetkomingen gehandicapten,
parkeerkaart, aanvraag pensioenen, mantelzorgtoelage,…

•

Psychosociale hulp: hulp en ondersteuning bij emotionele en relationele problemen

•

Rechtshulp: een jurist houdt wekelijks een zitdag in Vorselaar en geeft advies aangaande
huren en verhuren, kopen en verkopen, onenigheid met de buren, erfeniskwesties,
procedures bij de rechtbank, uitleg over vonnis,…

•

Huisvesting: hulp bij inschrijving sociale huisvestingsmaatschappij en sociaal verhuur
kantoor, tijdelijke opvang, crisisopvang, premies en tussenkomsten in verband met wonen
en huren,…

•

Sociale tewerkstelling: voorbereiden op een tewerkstelling, tijdelijke tewerkstelling,
leren solliciteren, administratie rond tewerkstelling,…

•

Opvoedingsondersteuning: er is binnen het OCMW een contactpersoon
opvoedingsondersteuning. In nauwe samenwerking met de gemeentelijke buitenschoolse
kinderopvang is er een “peuterspeelpunt” (ontmoeting voor kinderen van 0-3 jaar samen
met hun ouders of grootouders)

•

Socio-culturele participatie: in sommige gevallen kan je, afhankelijk van het
gezinsinkomen, beroep doen op een tussenkomst voor bv; theaterbezoek, daguitstappen,
lidgeld van een (sport)vereniging, jeugdkamp,…

Zorgverlening
•

Gezinszorg: hulp in het huishouden bij koken, strijken, verzorging, opruimen,
schoonmaken indien je dit zelf niet meer kan

•

Maaltijdbedeling: dagelijks op de weekdagen een warme, gebruiksklare maaltijd bij je
thuis gebracht

•

Poetshulp: hulp bij het dagelijks onderhoud van je woning (afstoffen, dweilen, ramen
lappen, schuren,…)

•

Serviceflats “De Schittering”: 22 moderne flats met inkom, living met keuken,
slaapkamer, badkamer, berging en eigen terras. Ideaal voor senioren, waarvoor de eigen
woning te groot werd.
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•

Dorpsrestaurant: op maandag en donderdag in het dienstencentrum een warme maaltijd
voor de schappelijke prijs van 6,00 euro

•

Lokaal dienstencentrum “Sprankel!”: allerlei activiteiten en diensten beschikbaar
(taallessen, naailessen, dansles, yoga, pedicure, bloeddrukmeting,…)

De dienstverlening van het OCMW is kosteloos. Voor de zorgverlening wordt wel een bijdrage
gevraagd, die soms afhankelijk is van het inkomen.
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