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Recht in de kijker!
Het kinderrechtenonderzoek
Wat is dit?
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Op 20 november 2016 is het Internationale dag van de
Rechten van het Kind! Een mooie gelegenheid om het kinderrechtenonderzoek eens in de kijker te zetten.
Het kinderrechtenonderzoek wil ouders helpen in hun
zoektocht naar rechten die ze kunnen uitputten of
naar diensten die hen kunnen helpen. Zo zoeken we
bijvoorbeeld uit of je recht hebt op een vermindering in
de huurprijs of kunnen we je vertellen welke hobbyclubs

Een kinderrechtenonderzoek bestaat uit drie gesprekken bij jouw thuis of in Campus O3. Na een eerste
uitgebreide kennismaking, gaan we aan de slag. We
maken een kinderrechtenrapport op dat we tijdens een
tweede gesprek samen overlopen. Dit rapport is op maat
van jouw gezin. Kom je voor een bepaald recht niet in
aanmerking, dan staat het er ook niet op. Ongeveer drie
maanden later komen we nog eens langs om na te gaan
of het kinderrechtenonderzoek ook effectief iets voor
jouw gezin heeft opgeleverd.

Voor wie is dit?

Je vindt Cindy ook om de twee weken op donderdagvoormiddag in Campus O3, Jaarbeurslaan 19 in Genk.

Een kinderrechtenonderzoek is volledig gratis!
Je kan een kinderrechtenonderzoek aanvragen als je:

> In Genk woont
> En je zwanger bent of minstens 1 kind jonger dan
12 jaar ten laste hebt

>
>
>
>

donderdag 03/11/2016
donderdag 17/11/2016
donderdag 01/12/2016
donderdag 22/12/20116

> En je nieuwsgierig bent naar jouw rechten of interessante diensten voor jouw gezin

Vereiste documenten:
Waar en wanneer aanvragen?

* een recent klevertje van jouw ziekenfonds
* Het laatste aanslagbiljet van de belastingen

Je kan het hele jaar door een kinderrechtenonderzoek
aanvragen bij Cindy Serrani. Zij is het aanspreekpunt
voor kinderrechten in Genk.

Bijlagen :

folder kinderrechtenonderzoek
Meer info?
Lokaal Aanspreekpunt Kinderrechten

OCMW-sociale dienst

T 089/57 32 86 - G 0470/45 35 02

T 089/57 32 00

E cindy.serrani@ocmwgenk.be

E info@ocmwgenk.be

> door te bellen : 089/57 32 86 of 0470/45 35 02
> door te mailen : cindy.serrani@ocmwgenk.be

hhttp://www.campuso3.be/content.jsp?objectid=41346
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bij jou in de buurt liggen.

