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De stichting heeft ten doel in haar werkgebied:
- te voorzien in de behoefte aan algemeen maatschappelijk werk / maatschappelijke
dienstverlening 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 stelsen van hulp- en/of dienstverlening aan de
bevolking.
- voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt nof
daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting heeft geen winstoogmerk ten doel.

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg is een dynamische organisatie die
midden in de lokale samenleving staat. Onze maatschappelijk werkers helpen
inwoners om (weer) voor zichzelf te zorgen; ook als er veel van hen wordt gevraagd en
juist als het even niet mee zit.
We bieden informatie en advies, hulpverlening en verzorgen trainingen en workshops
binnen de thema's:
Vriendschap en relaties
Geld en werk
Ruzie en geweld
Verlies en verwerking
Persoonlijke ontwikkeling
Je problemen aanpakken doe je zelf, maar niet alleen!

De inkomsten bestaan voornamelijk uit subsidies, welke grotendeels afkomstig zijn van
de 7 Midden-Limburgse instellingen. Daarnaast worden aan maatschappelijk werk
gelieerde activiteiten als schoolmaatschappelijk werk en en ziekenhuismaatschappelijk
werk verricht. De subsidies daarvoor zijn afkomstig van andere maatschappelijk
instellingen zonder winststreven. Tot slot verrichten we op kleine schaal
bedrijfsmaatschappelijk werk dat wordt betaald door zowel instellingen zonder
winststreven als voor commerciële bedrijven.



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.
Liquiditeiten worden aangehouden op een bankspaarrekening.

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

https://amwml-cjgml.nl/#overzicht
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Conform afspraken met de 7 Midden-Limburgse gemeenten hebben wij geen financieel
resultaat behaald. Overschotten danwel tekorten per gemeente worden verrekend met
de vereveningsreserve per gemeente (gerubriceerd onder bestemmingsfondsen).
Overtollige projectmiddelen zijn conform afspraken met de 7 Midden-Limburgse
gemeenten opgenomen onder de kortlopende schulden en worden in overleg tussen
AMW-ML en de gemeenten ingezet voor maatschappelijke hulpverlening en
ontwikkeling waar anders geen ruimte voor is, dan wel specifiek voor groepen die
onvoldoende in beeld zijn.


