• aankoop van noodzakelijke paramedische
benodigdheden voor kinderen, bijvoorbeeld:
• bril
• tandprothese
• aankoop van pedagogische hulpmiddelen en
spelletjes

Voorwaarden?

Het OCMW oordeelt in elk individueel geval of u
recht heeft op deze premie.

Wenst u meer informatie omtrent
de toekenningsvoorwaarden of wilt
u een aanvraag voor deze premies
indienen?

Wat meebrengen om de premie aan te
vragen?

Neem contact op met de sociale
dienst van het OCMW. Wij helpen u
graag verder.

• bewijs van uw gezinsinkomen (het meest
recente aanslagbiljet, de meest recente
loonfiche …)

U kan bij ons terecht in het Sociaal
Huis van maandag tot en met
vrijdag van 9 tot 12 uur en op
dinsdag en donderdag ook van
13.30 tot 16 uur.

• identiteitskaart

• bewijs van betaling van het lidmaatschap, de
activiteit, de uitrusting of de benodigdheden
• bewijs van inschrijving/deelname, bewijs van
schoolreis/schooluitstap
• ticket van de voorstelling in den egger.
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socio-culturele
participatiepremie
voor jongeren

Willen uw kinderen ook graag sporten of lid worden van een jeugdbeweging
of toneelgroep, maar heeft u dit tot nu toe uitgesteld omdat het financieel
moeilijk is?
Is de financiering van een schoolreis een te zware kost?
Gaan uw kinderen ook eens graag naar een voorstelling in den egger?
Ook dit jaar kent het OCMW een premie
toe aan jongeren die deelnemen aan
sociale, culturele en sportieve activiteiten.

U kan een tussenkomst vragen voor het
inschrijvingsgeld, lidgeld, de kostprijs,
benodigdheden, uitrusting en toegangstickets
voor:
• activiteiten van een vereniging, (sport)club,
jeugdbeweging …
• activiteiten georganiseerd door de stadsdiensten
zoals de grabbelpas
• activiteiten van de Hagelandse Academie voor
Muziek en Woord, voor Beeldende Kunst
• schoolreizen of schooluitstappen
• dagtoerisme of georganiseerde vakanties van het
Steunpunt Vakantieparticipatie
• de eigen programmatie van den egger
(programmabrochure).

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt maximum 200 euro (90% van
de kostprijs) per persoon voor de periode van
1 januari tot en met 31 december.
Voor de eigen programmatie van den egger kan
elke jongere nog een bijkomende premie van
maximum 50 euro ontvangen.

Voorwaarden?

• voor inwoners van Scherpenheuvel-Zichem tot
26 jaar
• het netto inkomen bedraagt maximum
1.882,23 euro per maand voor een gezin,
vermeerderd met 100 euro per kind ten laste, en
1.393,10 euro voor een alleenstaande jongere.

Maatschappelijke
integratie van kinderen in
gezinnen met een beperkt
inkomen
Het OCMW kent ook een premie toe voor de
maatschappelijke integratie van kinderen in
gezinnen met een beperkt inkomen.
U kan deze premie aanvragen voor de kosten van:
• opleiding voor de ouders die verband houden
met de ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld:
• gezondheid en hygiëne van uw kind
• preventie van ongevallen thuis
• deelname aan initiatieven waar luisteren en
dialoog met betrekking tot de ontwikkeling van uw
kind centraal staan, bijvoorbeeld initiatieven:
• ter bevordering van de leesvaardigheid
• om speciefieke leerstoornissen aan het licht te
brengen: dyslexie, dyscalculie ...
• onderwijsondersteuning, bijvoorbeeld:
• schoolkosten (schoolboeken, fotokopieën …)
• bijlessen
• psychologische ondersteuning voor uw kind of de
ouders door een specialist, bijvoorbeeld:
• psycholoog
• psychiater
• paramedische ondersteuning door een specialist,
bijvoorbeeld:
• kinesitherapeut
• oogarts
• logopedist

