CONTACTEER ONS
Sociale Dienst
Tel.: 013 67 01 10
E-mail: socialedienst@laakdal.be
Website: www.laakdal.be
Dienstverlening op afspraak:
Maandag – vrijdag: 9.00 u. – 12.00 u.
Maandag – donderdag: 14.00 u. – 16.00 u.
Maandagavond: 18.00 u. – 20.00 u.
Markt 19
2430 Laakdal
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Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is hulp of zorg bieden aan een zorgbehoevende door iemand
uit de directe omgeving van die persoon. Als mantelzorger bied je langdurig
en onbetaald hulp aan een hulpbehoevende persoon uit je omgeving en dit
eventueel naast professionele thuishulp.
Laakdal wil een financiële waardering geven voor mantelzorg waarbij
vrijwillige inzet een grote bijdrage levert aan een warme en solidaire
samenleving. Vanaf 1 januari 2020 kan je in Laakdal een mantelzorgpremie
aanvragen.
De mantelzorgpremie bedraagt 20 euro per maand en wordt jaarlijks
uitbetaald aan de zorgbehoevende als waardering van de inzet van zijn/haar
mantelzorger(s). Deze premie komt in de plaats van de sociaal-pedagogische
toelage vanaf 1 januari 2020.

Voor wie?

Voor elke inwoner die zorgbehoevend is en aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Je bent zorgbehoevend als je beantwoordt aan volgende voorwaarden:
- Als je jonger bent dan 21 jaar moet je beschikken over een attest van
verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap of een attest van
minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in de drie pijlers samen (attest
via FOD Sociale Zekerheid of Kind & Gezin.
- Vanaf de leeftijd van 21 jaar moet je beschikken over een attest van
erkenning van handicap van minstens 12 punten op het criterium
‘vermindering van de zelfredzaamheid’ afgeleverd door de FOD Sociale
Zekerheid.
In beide gevallen moet je op datum van de aanvraag in Laakdal verblijven
en er minstens 1 jaar gedomicilieerd zijn en moet je op regelmatige basis
ondersteuning krijgen in je thuissituatie door één of meer mantelzorgers.

Hoe aanvragen?

De zorgbehoevende moet de mantelzorgpremie jaarlijks uiterlijk op 31
december aanvragen bij de sociale dienst via het hiervoor bedoelde
aanvraagformulier en de gevraagde documenten. Je kan hiervoor een
afspraak maken met een medewerker van de sociale dienst of de premie
online aanvragen via www.laakdal.be/mantelzorgpremie.
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