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De stichting heeft ten doel in haar werkgebied:
- te voorzien in de behoefte aan opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen tot 23
jaar en in dit kader die activiteiten te verrichten welke in het belang zijn van het goed
sociaal functioneren van individue, gezin, samenlevingsverband en groep, alsmede het
bevorderen van het op maatschappelijk welzijn gericht functioneren van de
samenleving,
- samen te werken met andere vormen van hulp- en/of dienstverlening, een en ander in
het belang van een samenhangend stelsel van hulp- en/of dienstverlening aan de
bevolking.
- voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting heeft geen winstoogmerk ten doel.

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg is een dynamische organisatie die
midden in de lokale samenleving staat. Onze jeugd en gezinswerkers geven informatie
en advies, verzorgen themabijeenkomsten en workshops en bieden persoonlijke
ondersteuning aan ouders en jeugdigen.

Het CJG-ML biedt ondersteuning bij:
• eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
• complexe opvoed- en opgroeivragen
• vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte
• toeleiding naar gespecialiseerde hulp (Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget)

Opvoeden doe je niet alleen

De inkomsten bestaan volledig uit subsidies, welke afkomstig zijn van de 7
Midden-Limburgse gemeenten.



Conform CAO Sociaal Werk

Voor informatie over strategisch beleid en verslaglegging van onze activiteiten zie ook
het communicatieplatform Samen van Waarde.

De verkregen inkomsten worden besteed conform de subsidiedoelstellingen.

https://amwml-cjgml.nl/#strategisch_kader

https://amwml-cjgml.nl/#overzicht
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Het financiële resultaat bedroeg € 15.000. Dit is toegevoegd aan de
continuïteitsreserve.


