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De Sociaal-culturele Hulp
van het OCMW van Elsene
Cultuur geeft de nodige zuurstof om los te komen van de dagelijkse
beslommeringen. Het OCMW draagt bij tot de bevordering van de sociale
participatie en tot de culturele en sportieve ontplooiing.

Voor wie?
Iedereen die door het OCMW geholpen wordt (volwassenen en kinderen).

Hoe gaat u tewerk ?
Het OCMW van Elsene kan op verschillende manieren tussenkomen in uitgaven:
betaling van inschrijvingskosten voor culturele of sportactiviteiten, boeken- of
welzijnscheques geven, tickets voor bioscoop- of theaterbezoek uitdelen, u helpen
bij de aanschaf van een computer, enz.
Alleen uw maatschappelijke assistent oordeelt of u aanspraak kan maken op die
vormen van hulpverlening.

Het Cultuurcomité: activiteiten waaraan iedereen kan
deelnemen !

Aan activiteiten en uitstapjes georganiseerd door het Cultuurcomité van het
OCMW van Elsene, met verenigingen kunnen alle personen deelnemen die
hulp krijgen van het OCMW.
Het Cultuurcomité bestaat uit steungerechtigden en vergadert maandelijks
om groepsactiviteiten uit te kiezen en te organiseren : voorstellingen,
museabezoek, kunstateliers, enz. dat alles in een gezellige sfeer.

Welke voordelen kunt u
krijgen ?
Individuele tegemoetkomingen voor alle culturele (schilderen, theater, enz.) en
sportactiviteiten (fitness, voetbal, enz.) ten bedrage van maximum 150 euro per
jaar voor volwassenen en 200 euro per jaar voor personen die jonger zijn dan 18
jaar.

Sporttakken: Zwemmen, watergymnastiek, voetbal,
fitness, judo, tennis, basketbal, enz.

Cultuur: Lessen muziek, dans, schilderen, tekenen, toneel,
informatica, naaien, enz.
Bonnen voor boeken
Ü Verdeling: 1 keer per jaar
Waarmee u in verschillende Belgische verkooppunten
terechtkunt.
Bonnen voor de aankoop van een computer (of computermateriaal)
Voor een waarde van 100 euro. Vraag inlichtingen aan uw
maatschappelijk assistent of uw Inschakelagent.
Ticketten Artikel 27
Ü Verdeling: 1 keer per maand
Deze ticketten kunnen, mits een toeslag van 1,25 euro,
gebruikt worden om zeer verschillende culturele
evenementen bij te wonen (dans- en toneelvoorstellingen,
film, tentoonstellingen, conferenties, concerten, enz.).
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