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Terugblik…

Onze eerste uitvoering van Elektronisch Toezicht (E. T.) door middel van
een bandje voorzien met GPS startte 1 januari 2016 en eindigde in de
eerste week van februari. Mede dankzij stagiair Dennis Cox (HBO Rechten)
uit Nederland, heeft Stichting AJJC een complete E. T. procedure voor
minderjarigen voorzien van een beleid, piketdienst en een commissie.



Stichting Accretio en Stichting AJJC
hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.



Stichting AJJC beschikt dankzij
financiering van Ondersteuningsfonds nu over een computerhoek
waar cliënten bepaalde bijlessen
kunnen krijgen en cursussen
kunnen volgen. De computerhoek
gaat per februari 2016 open.



Er werden 6 cliënten geïnterviewd
over hun ervaringen m.b.t. de
begeleiding bij AJJC. Dit interview
zal moeten resulteren in
voorlichtingsmateriaal voor
jongeren en professionals.

Wat komt…

Highlights…



In week 9 zal Stichting AJJC
verschillende workshops organiseren
voor haar ketenpartners gefaciliteerd
door ervaren psycholoog Jeroen Petri
uit Nederland.



Stichting AJJC zal met drie cliënten
een rapnummer lanceren over de
‘challenges’ die zij dagelijks in hun
leven meemaken, met daarbij
aandacht voor hoop en positiviteit.

MOZART project– In de periode van oktober 2015 t/m januari 2016
was de Stichting AJJC bezig met het innovatieve project dat gelanceerd
is door Tijmen Sissing (stagiair HBO Toegepaste Psychologie). Tijdens dit
project kregen de cliënten die Agression Replacement Training (ART)
training volgden, de kans om hun artistieke kant te demonstreren door
middel van rap. De cliënten hebben verschillende raptechnieken
geleerd en konden in groepsverband een rap creëren. AJJC is dankbaar
voor de inzet van deze stagiair en trots op de artiesten c.q. cliënten die
allemaal hun best hebben gedaan. ‘ Stay tuned’ voor de rap!



De uitvoering van de leerplichtwet is
bezig met een doorontwikkeling . Het
Openbaar Ministerie, Leerplichtambtenaar en AJJC zijn bezig met de
voorbereiding van de strafrechtelijke
handhaving hiervan.

‘Triple P’ – Een jeugdwerker van Stichting AJJC heeft het theoretische
gedeelte van de cursus ‘Positive Parenting Program’(‘Triple P) gegeven
door het Ministerie van SOAW met succes afgerond. Binnenkort zal
AJJC ‘ Triple P’ aan de ouders van cliënten gaan geven. Tijdens deze
cursus krijgen de ouders met kinderen tussen de 0 en 16 jaar simpele
en praktische strategieën aangeboden om te leren omgaan met het
gedrag van hun kinderen, probleemontwikkelingen te voorkomen en
de gezonde relaties met hun kinderen te versterken.
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