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Lad os starte det nye år med at sige Godt Nytår, Behandl os
ordentligt håber i alle får et godt og lykkebringende 2017. Vi ved at
frivillige ved Behandl os ordentligt må arbejder endnu hårdere for
at svare på spørgsmål og få gang i projekter som kan hjælpe den
underste lag i samfundet.

Tak til Lærer og elever fra Skørping Skole, fordi de lavede en
masse julegave til vores støtteforening Hjælp til Hjælp, som
støtteforeningen så kunne uddelt til børn der ikke har penge til
gaver.
Til næste jul vil vi se om vi kan få hjælp fra flere skoler.
Skulle der være nogen som vil hjælpe os til jul 2017, så send en
PB eller mail udvalg@hjaelptilhjaelp.dk ”nu”.
Vi havde også fået midler til at kunne uddele julehjælpspakker, som vi så
havde valgt at gøre i form af gave kort, som kan sendes rundt til de
personer som blev godtaget til julehjælp. Når vi er en landsdækkende
forening er det lang det nemmest at kan sende julehjælpen direkte til
personerne der er blevet udvalgt til julehjælp.

Da Behandl os ordentligt startede vil pressen
ikke høre på os men nu hvor vi er vokset os
meget større, kontakter pressen os og spørger
om forskellige ting, bla. denne artikel om
apotekerne og der manglende oplysninger til
borgerne.
Lissi Andersen er en del af styregruppen i
foreningen Behandl os Ordentligt, der har
30.000 medlemmer og arbejder for bedre vilkår
for kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og andre udsatte grupper.
Hun bliver ofte kontaktet af syge, der har læst foreningens information på nettet om
henstandsordningen. - De kender ikke til ordningen, og vil vide, hvorfor de ikke har sådan en.
Apotekerne har ikke rådgivet dem om det. Det er helt sikkert, siger Lissi Andersen. Læs mere
Behandl os ordentligt er en af de meget få grupper så har
strammet reglerne endnu mere op i deres facebook grupper, Man
må opslå alt når det går ind under det gruppen handler om, vi er
seriøse derfor vil vi ikke have man blander alt i en pærevælling. Så
udvander det gruppens formål. Vi vil ej heller have man tilsviner
politiker, samt opslag med partipolitiske reklamer og enøjet
politiske vinkler, vi er seriøse og går efter sagen, oplyser om regler
og lovændringer i stedfor at stå ude i vejkanten og råbe røv.

Hvor har vi retssikkerheden for almendige borger?
BORTVIST FRA SIT SENIORJOB
Fagligt aktiv blev fyret fordi han ville optage en
samtale: Efter at have kritiseret forholdene på sin
arbejdsplads, blev Peder Bæk, talsmand for
"Behandl os ordentligt", bortvist fra sit seniorjob.
Angiveligt fordi han ville optage en samtale. Læs
mere
Husk det er tid at skifte læge hvis, din læge går ind for funktionel
lidelse, det kan få betydning for hvilken ydelse du kan modtage og
skulle du kommer på arbejdsmarkedet igen, vil du ikke få erstatning
ved en evt. arbejdsskade
Protest: 'Funktionel lidelse' kan påvirke sociale ydelser
Nogle syge får bestemt deres forsørgelsesgrundlag ud fra en
såkaldt funktionel lidelse. Kritisabelt, mener både læge og medlem
af patientforening. Læs mere
Lavere dagpenge for nyuddannede uden børn
Fra 2. januar er der lavere dagpengesatsen for nyuddannede,
der ikke har forsørgelsespligt overfor et eller flere børn. For
dimittender bliver satsen nedsat fra 82% til 71,5% af den
maksimale dagpengesats.
Småjob kan forlænge dagpengeretten
Opbruger man sin dagpengeret efter den 2. januar 2017 kan
man forlænge sin dagpengeperiode. Det kan man gøre med
arbejde, som man har haft, mens man var ledig.
Har man for eksempel haft en måneds arbejde, kan man
veksle den til yderligere to måneders dagpengeret.
Fra 1. juli bliver de arbejdstimer, som man kan bruge til
forlængelse, registreret på en beskæftigelseskonto.
Seniormedlemskab af a-kassen
Personer, der har nået folkepensionsalderen, får nu mulighed
for et særligt seniormedlemskab i deres a-kasse. Hvis man har
nået pensionsalderen, kan man stadig ikke få dagpenge. Men
medlemsskabet giver ret til hjælp og sparring til jobsøgning og
også fra jobcenteret.
Jeg hører til gruppen gammel, født 1931, og det, jeg vil fortælle om,
føltes både uværdigt og ydmygende. Siden den nye regering blev
dannet, har der været talt og skrevet meget om ældre og gamle
mennesker, mest om pasning, pleje og værdighedsmilliard . Læs
mere

Her kan du finde 2017satserne for offentlige ydelser
på beskæftigelsesområdet.
Satserne opdateres løbende,
gælder fra 2. januar 2017,
medmindre andet er anført.
Satser for 2017.

SENIORPOLITIK: FRIDAGE OG PENGE FÅR ÆLDRE TIL AT BLIVE I JOBBET
Ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, hvis de bliver tilbudt flere fridage og
penge, viser ny forskning. Læs mere

Med fangerne på isen
Med et kamera under armen dokumenterer fotograf og biolog Carsten
Egevang den grønlandske fangerkultur, som er i fare for at forsvinde på
grund af de klimaforandringer, der præger Grønland netop nu. Læs mere

»Jeg får lyst til selvskade, når jeg går på Instagram«
Instagram er for mange unge med psykisk sygdom mere end bare
et socialt medie. Det er et tilflugtssted, hvor billeder af snitsår og
bæltefikseringer er flest, og trangen til selvskade er svær at
modstå. Læs mere

Vi skal huske selv om der sker meget der ikke er i orden, så sker der tros alt
også noget godt som folk er tilfreds med. - Fagfolk udførte mirakler: Det var
fantastisk at være i dygtige fagpersoners hænder, da vi kort før jul frygtede, at
vi ville miste vores ene datter. Læs mere

Behandl os ordentligt tro på at den
korteste vej til bedre velfærd og flere
ordinære arbejdspladser, er nedsat
arbejdstid. Det vil samtid betyde færre
nedslidte, mindre sygdom, bedre alderdom.
Det giver god mening at man deles om det
arbejde som er, så vi ikke ser folk bliver
syge af at arbejde for meget, samtid med vi
ser folk bliver syge af ikke at kan finde et
arbejde. Så lad os- alle uanset hvad vi laver og hvor vi bor, gå ind for nedsat arbejdstid.

Oprørt minister: 1000 har fået kontanthjælp i 20 år
30.500 mennesker har været på kontanthjælp i mindst fem
år. Minister vil have ryddet op i bunkerne.
Det er ikke meningen, at kontanthjælp skal sættes ind på
en persons bankkonto så mange år i træk, mener
beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Han vil
derfor se på, om andre ydelser i stedet skal i spil.
- Det er fuldstændig vanvittigt, at man kan være på
kontanthjælp i 15 og 20 år. Vi skal have vendt bunkerne og
så, om der er nogen, der er i kontanthjælpssystemet, som
ikke skal være der, siger han. Læs mere
”I Behandl os ordentligt’s ører lyder det som endnu flere skal smides ud af
kontanthjælpssystemet/samfundet, ud til hjemløshed, fattigdom, ensomhed og frygten for fremtiden”

