Senioren, weten jullie?
Pensioen

Win informatie in:

Hoofduitgeefster : Myriem AMRANI, De Voorzitster van het OCMW van Sint-Gillis Fernand Bernierstraat 40, 1060 Brussel

Gemeentehuis Sint-Gillis, bureau
gehandicapten en gepensioneerden.
M. Van Meenenplein 39 te 1060
Brussel. Permanentie van maandag
tot vrijdag van 8 tot 12 uur.
Tel : 02/ 536.03.06.

U h e bt ge we r kt? U h e bt d e
pensioengerechtigde leeftijd? Er bestaan
v e r s c h i l l e n d e s o o r te n p e n s i o e n :
wettelijk pensioen, gescheiden partner,
overleden partner, ...

Hulp aan derden

U hebt omwille van uw gezondheid hulp thuis nodig
en u krijgt een vergoeding van het ziekenfonds? Wend
u tot uw ziekenfonds.

Win informatie in:
Sociale dienst van uw ziekenfonds.

IGO

U hebt geen recht op een pensioen? U hebt
onvoldoende pensioen? Mogelijk hebt u
recht op de inkomensgarantie voor ouderen.
→ Vanaf 65 jaar

Uitkering als gehandicapte

U hebt een handicap? Mogelijk hebt u recht
op financiële hulp (IVR, IT, THAB).

Win informatie in:

Service PHARE

U bent erkend als gehandicapte en bent jonger dan 65
jaar? Mogelijk hebt u recht op hulp om uw dagelijks leven
te verbeteren: inrichting van de woning, tussenkomst voor
vervoer, medisch en paramedisch materiaal, ...
→ Openen van het dossier voor 65 jaar

PHARE
Paleisstraat 42 te 1030 Brussel.
Permanentie maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag van 9 tot 12 uur.
Tel : 02/800.82.03.

Pensioen en professionele activiteit

U kunt uw pensioen uitstellen of uw
pensioen combineren met een bijkomende
professionele activiteit.

Win informatie in:
- Onze Kring
Win informatie in:
OCMW
Fernand Bernierstraat
40 te 1060 Sint-Gillis.
Tel : 02/600.54.11.

Sociale voordelen

OCMW

U hebt geen enkel inkomen? Mogelijk hebt u recht op
een leefloon en/of op sociale hulp (bijv.: medische hulp,
opname in een rusthuis, …).

U bent erkend als gehandicapte en/of hebt een laag
inkomen? Mogelijk hebt u recht op sociale voordelen:
uitkering voor tv, internet, taxi, artikel 27, sociaal
tarief (gas, elektriciteit, telefoon), parkeerkaart...

Activiteitencentrum voor senioren,
Parmastraat 51 te 1060 Sint-Gillis.
Permanentie dinsdag 14 tot 16 uur.
Tel : 02/536.03.56.
- Sociale dienst van de gemeente
Van Meenenplein 69 te 1060 Sint-Gillis.
Permanentie maandag, dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 11.30 uur.
Tel : 02/ 536.02.59.

