Gezinszorg

Ons aanbod
Onze thuiszorgdiensten hebben tot doel
om gebruikers met
een verminderde zelfredzaamheid, op een
menswaardige manier in
hun vertrouwde omgeving te laten wonen.
Om een beroep te
kunnen doen op onze
diensten dient u inwoner
te zijn van Groot Halle.

Wij hebben een team van gezinshelpers die kunnen ingezet
worden voor:
•

hulp bij activiteiten van het dagelijks leven: aan– en uitkleden,
hygiëne, persoonlijke verzorging, toilet en EHBO.

•

Hulp bij huishoudelijke taken: boodschappen, maaltijden bereiden, vaat, was en strijk.

•

Algemene psycho-sociale ondersteuning: actief luisteren,
stimuleren van zelfzorg, aandacht voor moeilijkheden als rouwverwerking, vereenzaming en depressie.

•

Algemene ondersteuning: hulp bij verzorging en opvoeding van
kinderen, administratie en mobiliteit.

•

Permanentie tijdens de nachturen (van 21.00—08.00) voor
het beantwoorden van noodoproepen en het nemen van een
aangepaste actie.

Voor wie?
Personen die omwille van hun geestelijke of lichamelijke toestand
of omwille van sociale omstandigheden niet in staat zijn om de
lasten op het vlak van persoonsverzorging en huishoudelijke taken
zelfstandig te dragen.

Hoe aanvragen?
Neem contact op met het loket.
Indien u in aanmerking komt zal een medewerker bij u thuis langskomen om het sociaal verslag
op te maken.
Bij positief advies wordt u het recht op gezinszorg toegekend.

Kosten?
Voor deze diensten wordt een tarief per uur aangerekend. Uw bijdrage per uur wordt bepaald op
basis van de totale inkomsten van uw gezin.
Het aantal uren hulp per week wordt samen met de medewerker bepaald en afgestemd op uw
noden.
Indien de dienstverlening ook inhoudt dat er boodschappen gedaan worden dan wordt hiervoor
€ 0,3490 per km en voor de verzekering € 0,030 per rit aangerekend.
Voor de nachtpermanentie wordt maandelijks een abonnementsgeld van €5.00 aangerekend.
Diensten die als gevolg van een nachtelijke noodoproep ‘s nachts geleverd worden, zullen aan de
geldende tarieven gefactureerd worden.
Voor de geleverde diensten krijgt u maandelijks een factuur toegestuurd.

Contact nemen
OCMW Halle
Auguste Demaeghtlaan 38
1500 Halle
Open: werkdagen van 08.45 tot 12.00 en van
13.00 tot 16.15 (namiddag enkel na afspraak)
Telefoon: (02) 361 16 16
Fax: (02) 361 23 60
E-mail:info@ocmwhalle.be
www.ocmwhalle.be
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