”Behandl os ordentligt” (Græsrod) Månedsbrev-januar-2015 (Nr.-1)
Om Behandl os ordentligt:










Hent flere oplysninger her: www.behandlosordenligt.dk
Vores Facebook grupper: http://www.behandlosordenligt.dk/36438544
Håber i alle vil være med til at samle folk i ”BOO” så vi bliver endnu stærkere
Bliv medlem video http://youtu.be/18aik0OC8Sg
Vigtigt altid gratis at være at medlem, få info, stille spørgsmål om de problemer man har.
Brug vores logo/folder
Vi søger efter Frivillige se her.
Kontakt Behandl os ordenligt
Her kan du hente en Behandl os ordentligt logo til din facebook profil billede:
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.picbadges.com%2Fsearch%2F%3Fqry
%3Dbehandl%2Bos%2Bordentligt&h=EAQFbnQLi

Sket i ”Behandl os ordentligt siden sidst:


Med 1 million hits, Samt vi rådgiver og oplyser om love & regler mange gange i ugen.. Vores facebook grupper får flere og flere medlemmer ... Vi påpege samt kommer med oplysninger om
ting der bør ændres til lokal/landspolitiker & fagbevægelsen ... Ja så må der være brug for "OS":
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205481144611690&set=gm.10153400527867907
&type=1

Hvad vil Behandl os ordentligt i fremtiden:


Vi arbejder på et projekt der køre af staben i 2015, der kommer mere om dette senere …

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:









Forbrugerrådet Tænk samler underskrifter for at stoppe urimelig indsamling af personoplysninger
i den digitale verden. Underskrifterne bliver i det nye år afleveret til justitsminister Mette
Frederiksen. http://taenk.dk/presse/over-5000-har-skrevet-under-for-retten-til-privatliv-paanettet?utm_source=newsletter&utm_medium=Newsletter+Press+0&utm_campaign=Over+5.000
+har+skrevet+under+for+retten+til+privatliv+p%E5+nettet+_Wed%2C+03+Dec+2014+10%3
A24%3A00+%2B0100&utm_content=Over+5.000+har+skrevet+under+for+retten+til+privatliv
+p%E5+nettet
400 kroner, det er jo mad i en uge. - Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over, da Skat
begyndte at trække 400 kroner fra Sanne Jensens kontanthjælp, fordi hun ikke havde betalt
licens. http://pol.dk/2476339
Læsebrev fra Steffen Hansen Svendborg:
http://www.behandlosordenligt.dk/296925226/2368233/posting/demokrati-og-finanspagt
Jeg giver ikke 5 flade øre for den undersøgelse .... - Der imod vil jeg give ret i at dagpenge
reformen har virket 100 % når det gælder om at smide så mange som muligt ud af dagpenge
systemet ... - Dybt rystende man bare vil folk falde ud af samfundet til lud og kold vand..
http://www.ugebreveta4.dk/ledige-lader-sig-presse-i-job_19941.aspx
Antallet af AMU-kurser til ledige rundbarberes nu fra 3500 til 900. Coaching og meditation på
slagtebænken. http://www.avisen.dk/farvel-til-mindfulness-kurser-til-ledige-faarkniven_299417.aspx

Video der kan være oplysende:





Regionale nyheder: 19-årige Mathias Søndergaard har for anden gang fået afslag på førtidspension af Rebild Kommune. Det betyder, at Mathias nu kan se frem til flere måneders venten, før
Ankestyrelsen finder frem til en afgørelse. http://www.tv2nord.dk/artikel/329238:Regionalenyheder--Rebild-Kommune-sender-borger-i-flere-maaneders-uvished
I dag udgiver David Rickerbye, som hjemløs i Aarhus, bogen ”Bloodt Fieids”:
http://www.tv2oj.dk/arkiv/2014/11/28?video_id=52772&autoplay=1
Mange børn og unge med alkoholiserede forældre vil helst undgå at holde jul. Det viser en ny
undersøgelse fra rådgivningscentret TUBA, der hjælper unge, som er vokset op i en familie med
alkohol- eller stofproblemer. http://go.tv2.dk/sexogsamliv/2014-11-30-lisa-frygter-julen-morbliver-fuld-og-aggressiv



Ansatte ved Jobcenteret i Rebild Kommune aflønnes med såkaldt resultatløn. Ordningen møder
massiv kritik af borgere og flere politikere. http://www.tv2nord.dk/artikel/296508

Diverse om sygdom:
 Simple infektioner som blærebetændelse kan i fremtiden blive dødelige, hvis antibiotika holder
op med at virke på grund af resistens, advarer overlæge. Han opfordrer danskerne til at vælge
antibiotika fra. http://www.jv.dk/artikel/1889990:Indland--Overlaege--

Blaerebetaendelse-risikerer-at-blive-dOedelig
 Det kan være svært at huske, hvad lægen og sygeplejersken fortæller dig, når du er indlagt.
Derfor optager stadig flere patienter samtalen på mobilen.

http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/MidtVest/2014/12/01/073722.htm
 Før i tiden var danskere, der blev ramt af depression i den alder, hvor mange har familie, job
og hus. I dag er mange måske stadig i gang med studierne.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/12/12/12101643.htm
Kontanthjælp:


De fleste overførselsmodtagere i Danmark har et rådighedsbeløb på omkring 100.000 kr. om
året, når bolig er betalt. En folkepensionist har ca. 106.000 kroner i rådighedsbeløb om året,
mens en efterlønsmodtager har ca. 87.500 kr. I den lave ende finder man en enlig kontanthjælpsmodtager, der har et rådighedsbeløb på ca. 68.500 kr. pr. år til mad, tøj, fritidsaktiviteter og faste udgifter som fx forsikringer. http://www.ae.dk/analyser/raadighedsbeloeb-for-



overfoerselsmodtagere-i-danmark
Uden julehjælp skulle Trine Hansen, 37, Aalborg, sælge ud af sine private ejendele for at få råd
til julegaver til sine tre børn. http://ekstrabladet.dk/nationen/julehjaelp/syg-mor-paakontanthjaelp-17-aarig-kan-godt-undvaere-julegave/5341278



Nye regler om hvornår man er reelt enlig pr. 1. januar 2015: https://ast.dk/hjaelpstotte/ydelser-til-enlige/hvornar-er-man-enlig



Lidt om forskellige ydelser vedr. bl. a. børn, bolig. http://www.dinretshjaelp.dk/%C3%98vrigel%C3%B8bende-ydelser.2559.aspx
Søg om økonomisk tilskud på borger.dk https://www.borger.dk/Sider/Oekonomisk-tilskud-fra-



kommunen.aspx


Hvis du aldrig har hørt om § 34 i Aktivloven, er du langt fra den eneste. Mange kommuner oplyser nemlig ikke om paragraffen, og den kan ofte heller ikke findes på deres hjemmeside.
http://ekstrabladet.dk/folkets-roest/sag/kr-29000-udbetalt-i-34-stoette-paa-landsplan-iaktivloven-34/5354476



”Vi ser et stigende antal unge. En af årsagerne er, at det er blevet sværere for den gruppe at
klare sig på grund af kontanthjælpsreformen, og at mange slås med ubehandlede psykiske lidelser. http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/forsorgshjem-udsatte-modtager-flere-unge

Fleksjob:


KLAGERET OVER AFSLAG PÅ IGANGSÆTTELSE AF SAG OM FLEKSJOB/RESSOURCEFORLØB
"Et afslag på at påbegynde behandling af sag om fleksjob vil efter Ankestyrelsens praksis være at
betragte som en afgørelse, som borgeren kan klage over."
For lige at slå det fast igen, så kopierer jeg en hel tråds indhold samt linker til tråden, hvor Norddjurs kommune retter ind efter principafgørelsen.
https://www.facebook.com/groups/141231872676880/permalink/575338952599501/

Førtidspension:


Nye regler: https://www.borger.dk/Sider/Foertidspension-nyeregler.aspx?NavigationTaxonomyId=9eacb402-a5a8-402d-855b-badeb4eff79c

Fattigdom/hjemløs:
 skete tilbage i 2010 og 2011, hvor April Chris som formand for foreningen 'En Varm Seng' modtog 2,6 millioner i støtte til to herberg for hjemløse i København og Horsens. Heraf var 1,8 millioner tilskud fra Socialministeriet til drift af herbergerne.
Men en revisionsundersøgelse konkluderede, at foreningen havde haft en yderst kritisabel regnskabsføring og administration, som ikke levede op til god regnskabsskik.
- Foreningen kunne blandt andet ikke redegøre for kontanthævninger og udstedte checks for i alt
cirka 680.000 kroner, lyder det blandt andet i landsrettens dom. http://ekstrabladet.dk/112/aprilchris-idoemt-faengselsstraf/5329928
 Børn har dobbelt så stor risiko for at ikke at bestå 9. klasses afgangsprøve, hvis deres forældre er
fattige. http://politiken.dk/indland/ECE2470050/fattiges-boern-dumper-oftere-tilafgangsproeven/







Nød herberget i Aarhus er for danske og udenlandske hjemløse og har til huse, hvor Kirkens
Korshærs om dagen driver værested for grønlændere, på adressen
Spanien 61A. http://www.tv2oj.dk/arkiv/2014/12/10?video_id=53109&autoplay=1
Hvor meget giver du til tiggerne?
https://www.facebook.com/lorry.dk/photos/a.188346497875634.41373.186768951366722/8408
26682627609/?type=1
Julehjælp: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/Video/2014/12/18/183432.htm

Psykiatrien:




Depression er en af de mest ubehagelige sygdomme, man kan tænke sig, og den kan have store
omkostninger – både for den enkelte, de pårørende og samfundet.
http://www.psykiatrifonden.dk/temaer/depression.aspx
Hvad er skizofreni? Hvornår har man symptomer på angst? Hvem udvikler en spiseforstyrrelse?
Læs mere om de enkelte diagnoser - om symptomer, årsager og behandling..
http://www.psykiatrifonden.dk/temaer/diagnoser.aspx

Hvad får kommunerne i refusion fra staten når de aktiver folk?:


Læs dette så vil da bedre kunne forstå hvorfor kommunerne helst vil aktiver folk i 25 timer og
opefter. - Læg især mærke til " tilbud i gennemsnit er på minimum 25 timer om ugen"
Her er refusion reglerne. - Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter for personer på
kontanthjælp, der deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, eller efter kapitel 11 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
§ 32. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11, kan få tilbud om vejledning og
opkvalificering, der kan bestå af følgende:
1) Uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod
beskæftigelse på arbejdsmarkedet, jf. stk. 5, og
2) uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af nr. 1, samt særligt tilrettelagte projekter og
uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte
vejlednings- og afklaringsforløb.
Kapitel 11. - Virksomhedspraktik
§ 42. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11, og som enten har behov for en afklaring af
beskæftigelses mål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale
kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn - og arbejdsvilkår eller med
løntilskud, kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 7, kan få tilbud om virksomhedspraktik.
Stk. 3. Tilbuddet gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller
sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelses mål.
For at kommunen kan få 50 pct. refusion af udgifterne til hjælp er det et krav, at
1) betingelserne for tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er opfyldt,
2) tilbud i gennemsnit er på minimum 25 timer om ugen og at
3) personen deltager aktivt i tilbuddet
Hvis kravene ikke er opfyldt, får kommunen 30 pct. i refusion
Fra 01-01-2015 kommer nye tal som vi offentlig gør så snart vi har dem på papir.

Deles om arbejdet Deling af arbejdet:
Per K. Larsen tager fat om nældens rod i dagens Fattigdomsdebat, hvor han skaber ligevægt mellem system og borger. Læs hans opskrift på en balance mellem borgerens ret til et arbejde og
samfundets pligt til at levere det - og om de milliarder, der venter i samfundsøkonomisk gevinst.
http://www.denoffentlige.dk/pligt-til-arbejde-og-ret-til-faa-det#.VHljMYoQwe4.facebook
 Interessant.. - Men der er en grund til, at lavere arbejdstid ikke er på den politiske dagsorden.
Den herskende opfattelse i finansministeriet og blandt førende økonomer er, at vi skal øge arbejdstiden, fordi man antager, at der er store positive effekter ved et øget udbud af arbejdskraft.
Man baserer dette på antagelsen om, at et udbud altid finder sin efterspørgsel, hvis bare prisen
er rigtig – en teori kaldet Says lov. I praksis betyder det, at arbejdsmarkedet kan opsuge al den
arbejdskraft, der udbydes, hvis lønnen er lav nok. Problemet med denne antagelse er dog, at arbejdskraft ikke er en almindelig vare, der følger reglerne for udbud og efterspørgsel på samme
måde som flåede tomater. Derfor kan man sagtens sidde fast i en situation med langvarig massearbejdsløshed, som Danmarks gjorde i 1980erne, eller som lande som Grækenland og Spanien
gør i dag. John Maynard Keynes demonstrerede allerede under den store depression i 1930’erne,
hvordan Says lov ikke holdt. Man kunne se stabilt høj ledighed år efter år, uden at ligevægten på
arbejdsmarkedet indfandt sig. - En artikel som absolut er værd at læse hvis man interesser sig
for arbejdsdeling. http://modkraft.dk/comment/48887
 Vi vil aldrig gå mod mere uddannelse men spørger bare? - Giver det flere job at være bedre uddannet? - Ellers var det måske en ide at kæmpe for at nedsætte arbejdstiden samtid med mere
uddannelse så der vil være endnu støre mulighed for folk kommer i job??
http://www.foa.dk/Forbund/Nyheder?newsid=7EA2AE0E-31E7-474F-A016

D957BE0C5E3E&utm_source=Facebook&utm_medium=Referral&utm_campaign=26millionerTilUd
d

Nytte jobs:




Godt 250 københavnere bliver hver måned sendt i såkaldt nyttejob i kommunens regi. Her bliver
de sat at beskære ukrudt og foretage anden form for naturpleje på Vestvolden og Amager Fælled.
Meningen med disse nyttejob er at give de ledige mulighed for at komme tættere på
arbejdsmarket og dermed et rigtigt job. - Men ordningen bringer ikke de ledige tættere på et job,
mener Anne Rosengård fra Vanløse, der selv har prøvet at være i nyttejob i 13 uger ude på
Amager Fælled. http://player.vimeo.com/video/113326979
Har ”I” været eller er i nyttejob så meld jer i denne gruppe og fortæl lidt om hvad/hvor/hvordan i
arbejder: https://www.facebook.com/groups/854674197885749/

Oplysning til seniorer:
 Håber ikke man skal files til for at få en seniorjob det burde være sine kvaliteter der vejer tungt:
Det grå guld er måske ikke altid så gyldent, når det kommer til ansættelser. Eller hvad? Her er 8
gode råd til at lande drømmejobbet, når man er i sin bedste alder. http://www.avisen.dk/seniorog-arbejdsloes-saadan-faar-du-droemmejobbet_284241.aspx

Digital post hægter hjemløse af:


Dennis Larsens campingvogn med fortelt er ikke et hjem i lovens forstand, og derfor kan ingen
sende post til ham på den adresse.
Men nu har den 36-årige hjemløse i Helsingør fået både NemId og digital post ved hjælp af Kirkens Korshærs varmestue Stubben.
»Tina fra Stubben spurgte mig, om vi ikke skulle få det ordnet, og så gik vi op på kommunen.
Havde det stået til kommunen alene, så havde jeg aldrig fået NemId«, siger Dennis Larsen, der
anslår, at han har været hjemløs i tre-fire-fem år og lige nu er i aktivering.
http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/ECE2485488/digital-post-haegter-hjemloese-af/

Frivillig:
 Børn af misbrugere, psykisk syge og andre forældre med en svær baggrund kan hjælpes til et
godt voksenliv, hvis vi får sat ind tidligt med den rigtige hjælp. Derfor tildeler socialministeren nu
29,1 mio. kr. til projekter, hvor frivillige og kommuner arbejder sammen om at hjælpe børnene.
http://sm.dk/nyheder/2014/frivillige-skal-hjaelpe-born-fra-udsatte-familier

Efterlysning:


Er der nogen som kan li' at arbejde med video optagelse? - Samt sørge for det komme på you
tube... Det skal være på frivillig basis i en god sags tjeneste ... Eller kender I nogen som kunne
have lyst, så sende en mail pederbk@behandlosordenligt.dk eller sms på 20 905 515.

Oplysning:


Hvis man er arbejdsløs på dagpenge, kontanthjælp og er sendt på en eller anden form for kursus
skal man altid huske at melde fra hvis man ikke kan kommer/bliver syg eller koster det jobcentret stopper udbetalingen i de dage I ikke kommer på kurset … vigtigt sende en mail så du har datoen som bevis hvis der opstår problemer … mange har fået en økonomisk klip i øren det skal vi
forsøge at undgå..

Vigtigt:
 Husk altid hvis du aflever noget vigtigt papir på kommunen/jobcentret så få en skriftligt bekræftelse med dato og navn på den der har modtaget dit brev.

Her kan du få gratis hjælp:
 Gratis advokathjælp og retshjælp over hele landet liste.pdf
M.v.h.

