COVID -19

Heb je recht op
maatschappelijke hulp?

VOOR WIE?
Deze steun is niet enkel toegankelijk voor
de leefloners maar is bedoeld voor
iedereen die de gevolgen ervaart van de
Covid-19-crisis.

Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een
deel van hun inkomen zijn verloren of die
bijkomende schulden hebben, werknemers
uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers, jobstudenten,
zelfstandigen, personen met een handicap,
werknemers uit de culturele en de
evenementensector, …

Deze hulp zal verleend worden aan
personen in nood na een individuele analyse.

VOOR WELKE TUSSENKOMSTEN
HULP BIJ HUISVESTING
Huurgelden, kosten, … met uitzondering
van de huurwaarborg.
HULP INZAKE ENERGIE
Facturen voor water, gas en elektriciteit,
sociale en budgettaire begeleiding en
ondersteuning.
PSYCHOSOCIALE HULP
Tussenkomst in de kosten van professionals
erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen inzake angst,
psychiatrische problemen, …
HULP INZAKE GEZONDHEID
Tussenkomst in medische kosten: consultaties, medicijnen, de aankoop van mondmaskers, gels.
HULP INZAKE DIGITALE TOEGANKELIJKHEID
Aankoop van informaticamateriaal in het
kader van de schoolbegeleiding (middelbaar onderwijs en hogere studies), hulp
en vorming voor online verrichtingen.

N?
FINANCIËLE HULP
Voor onbetaalde facturen door een daling
van de inkomsten, schuldbemiddeling, …
BASISBEHOEFTEN
Tussenkomst in transportkosten,
de aankoop van kledij, van een bril, …
HULP VOOR DE FAMILIES IN MOEILIJKHEDEN
Tussenkomst in de kosten voor
buitenschoolse stages en activiteiten,
voor de inschrijving in sportclubs, …

Hulp voor de bewoners
van de Stad Brussel die
getroffen worden door de
crisis van het coronavirus
Covid-19
(Vijfhoek, Laken,
Neder-over-Heembeek, Haren, …)

Het OCMW van de Stad Brussel
kan materiële, sociale, medische
of psychologische hulp verlenen
aan personen die hun dagelijkse
uitgaven niet meer kunnen
betalen omwille van de crisis
rond het coronavirus.

TOT WIE MOET IK MIJ RICHTEN ?
CEL SOCIALE ACTIE COVID
Zavelput 2
1000 Brussel
(hoek Koningsstraat 139/141)
CASCovid@ocmwbxl.brussels
02/563 53 11

Toegang
Metro: Kruidtuin lijn 2 en 6
Tram: 92 en 93
Bus: 61

• Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u
• of op afspraak van maandag tot donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u,
en op vrijdag van 9u tot 12u en van
13u tot 15u

Of via ons gratis nummer
0800/35 237

OCMW VAN DE
STAD BRUSSEL
Departement Sociale Actie
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