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BOO - Nyhedsbrev:

Behandl os ordentligt
Græsrodsbevægelse
(Talerør for folk uden for arbejdsmarkedet på overførelses indkomst)

Non - profit
”ikke partipolitisk”
Organisation
Alle rettighederne tilhører © Behandl os ordentligt

Behandl os ordentligt er en non profit græsrodsbevægelse for alle
på overførelses indkomst, uden for arbejdsmarkedet, samt
lavtlønnet og folk med en stor social forståelse, for de folk der har
brug for hjælp…

Vi er altid klar på at række en hjælpende hånd.
Til de folk der har brug for det på en eller anden måde.

Om Behandl os ordentligt:
Hent flere oplysninger på hjemmesiden
Vores Facebook Brug vores folder eller Kontakt os

Vigtig – vigtig – vigtig - vigtig – vigtig
Hjælp os med at sprede vores nyhedsbrev vidt og bredt

Bliv medlem video http://youtu.be/18aik0OC8Sg
Vigtigt altid gratis at værre medlem.

Vigtig – vigtig – vigtig - vigtig – vigtig

Støtteforeningen ”Hjælp til Hjælp”:
Se vores hjemmeside, www.hjælptilhjælp.dk

Nyhedsbrevet:
Læses mange gode, vigtige oplysninger her
http://boo-nyhedsbrev.dk/

Koden til hjemmesiden:

Skal vi alle give en hånd?
Skal vi alle give en hånd derfra hvor vi stå, sider, løber
eller ligger?
Her tænker vi på, vi alle skal hjælpe ved at sprede vores
reklame lige derfra hvor vi opholder os.
Reklamen kan spredes på mange måder, via telefon
(sms), nettet, ved at hænge A4 plakater op rundt omkring på aktiverings/praktik/løntilskud steder, diverse arbejdspladser, biblioteker, væresteder, jobcentre, undervisningssteder, skoler, supermarkeder, rutebil/banegårde
o.s.v…
Der er linket til hjemmesiden hvor man melder sig ind:
http://www.behandlosordenligt.dk/bliv-sympatisoermedlem/
I bunden af denne PDF fil eller bagerst i nyhedsbrevet vil
der være en A4 plakat som også er vedhæftet i den mail
du modtager nyhedsbrevet i.
M.v.h.
Behandl os ordentligt

Nyt tiltag på facebook:
Behandl os ordentligt har nu oprettet endnu en ny gruppe
som er for alle på overførselsindkomst uden for arbejdsmarkedet.
Gruppen er hemmelig fordi der har været en efterspørgsel
på dette, men det kræver så at der skal ansøges for at blive medlem hos en admin
https://www.facebook.com/lissi.andersen.752?fref=nf eller
https://www.facebook.com/pederbk?fref=nf .
En hemmelig gruppe er efterspurgt fordi folk er utrygge
ved at evt. kommunens sagsbehandlere kan se hvad de
skriver i gruppen og de føler de ikke udstiller sig offentligt
https://www.facebook.com/groups/1102676489752295/ .

Virksomhedspraktik i detailbranchen:
Se video

Kontanthjælp:
Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne
skal være lavere og færre skal være på dem. Og så skal
staten fremover visitere til førtidspension, fordi mange
kommuner er for blødsødne. Sådan lyder den nye DAdirektør Jacob Holbraads dagsorden forud for trepartsforhandlingerne. Han er ikke det mindste bekymret for
social dumping, men for virksomhedernes vækst og konkurrenceevne. Læs mere
Yderlige stramninger for overførelses indkomst, der er
ikke meget lys for enden af tunnelen. Læs mere
Politiken har i den seneste tid bragt en række portrætter
af danskere, som lider afsavn, føler sig usikre og i det
hele taget er udenfor på grund af fattigdom. Portrætterne giver et meget nuanceret og differentieret billede af
den sociale virkelighed, mennesker og familier, som lever
af kontanthjælp eller førtidspension, oplever. De fortæller historier om mennesker, der er eller har været ramt
af fysisk eller psykisk sygdom, som har betydet, at de
har måttet forlade arbejdsmarkedet. Læs mere
Kontanthjælpsmodtagere med handicap er endnu en gruppe, som risikerer at komme i klemme, hvis kravet om 225
timers ordinært arbejde bliver indført.
For selv de handicappede, som har helbredet til at arbejde,
har svært ved at finde arbejdsgivere, som vil ansætte
dem.
Arbejdsmarkedet er blevet mindre rummeligt, samtidig
med at det er blevet sværere at få førtidspension - så det
er ikke så underligt, at mange mennesker med handicap
havner på kontanthjælp, siger formanden for Danske Handicaporganisationer: Læs mere

Udenfor: »De har talt min børneopsparing med, og så
måtte man ikke få uddannelseshjælp«
Serie. Mød Nikoline Holm, der er 19 år og har overlevet
leukæmi. Hun fortæller om senfølger og om ikke at kunne få støtte til at tage en uddannelse, hun kan klare. Læs
mere
Vi tro ikke på det giver flere arbejdspladser. Læs mere

Steffens blogs:
Læs mere, Læs mere, Læs mere

Vigtigt:
Husk altid uanset hvad der bliver sagt på
Christiansborg skal der være flertal for det
bliver vedtaget..

Anbragte børn/unge:

Personale i børnesager mangler kvalifikationer og ressourcer. Læs mere
Op mod 93 procent af de børn, der de seneste to år har
klaget til Børneombudsmanden, har fået afvist deres klage. Læs mere

Hjerneskade:
Når livet kører i »Grøften«
Special-afdeling på Karup-plejehjem tager hånd om senhjerneskadede misbrugere af alkohol og stoffer. Læs mere

Arbejdsløse:
Mytedræber: Akademikere pendler meget længere til arbejde end den gennemsnitlige dansker. Især muligheden
for hjemmearbejde gør transporttiden tålelig. Det giver
fleksibilitet på arbejdsmarkedet og kan være med til at
sikre en bred befolkningssammensætning i yderområderne. Læs mere
Reform af refusionsregler blev onsdag vedtaget i Folketinget. Borgmestre fra begge fløje har svært ved at se
positivt på reformen, der betyder færre penge til kommuner med mange langtidsledige. Læs mere
Har set udsendelsen, høre ord som praktik, løntilskud og
gøre folk arbejdsparat, hurtige afklaring mere uddannelse .... lyder som de sætter den samme plade på .... vi
ville gerne høre ord som arbejdstidsnedsættelse og derefter uddannelse... nedsættelse af arbejdstiden vil give
masse af job hurtigt .... vi klapper ikke endnu men lad os
håbe vi bare kan få lov at klappe nogle få gange men vi
tvivler .... Se udsendelsen

Selvmord:
Sara-Louise har Borderline: Kæmper med selvmordstanker
Tanker om selvskade og selvmord hører med til diagnosen Borderline. Læs mere
Selvmord kan forebygges, og derfor er der en etisk forpligtelse til at debattere spørgsmålene om pligten til at
leve og retten til at dø, lyder det fra Center for Selvmordsforskning, der bakkes op af den frivillige rådgivning
Livslinien og etikprofessor. Læs mere
- I starten fortalte jeg folk, at hans død skyldtes noget
andet, end den gjorde. Jeg ville ikke acceptere, at min
far havde taget sit eget liv. 27-årige Rasmus Østergaard
Hansen fra Aarhus mistede for fire år siden sin far på
grund af selvmord. Dengang var det et tabu for ham at
tale om årsagen til sin fars død, men i dag forsøger han
at tale åbent og ærligt omkring det(...)Nye tal fra Statens Serum Instituts register over dødsårsager viser, at
antallet af selvmord i 2014 er steget med 3,7 procent i
forhold til året før. Læs mere
I dag er der ingen hjælp til de psykisk syge! Læs mere

Medicinsk cannabis og natur medicin:
"De fleste kender til hampens evner som rusmiddel.
Men de færreste ved, at hampplanten er en såkaldt superfood, der har mange sunde egenskaber som fødemiddel.
Hamp giver dig nemlig et ordentligt skud kostfibre, vitaminer og mineraler. Det er samtidig et glutenfrit protein.
Pernille Buhl, forfatter til bogen 'Hverdagsmad med hamp',
forklarer i 'Go' Morgen Danmark' på TV 2, at hun blev opmærksom på hampens egenskaber efter et tragisk sygdomsforløb i familien, hvor hun mistede sin mor til lungekræft og selv blev ramt af modermærkekræft." Læs mere
Tvillingestudie: Cannabis gør ikke teenagere dummere
19. januar 2016
Det gør ingen målbar forskel for teenageres IQ, om de
bruger cannabis eller ej, viser amerikansk tvillingestudie.
Læs mere
Skal kronisk syge have lov at dulme deres smerter ved eksempelvis at indtage cannabis-olie?
Den diskussion har kørt i tomgang i årevis, men inden for
den kommende måned kan der blive taget et stort skridt i
retning af at gøre medicinsk cannabis til en fast del af den
lægelige værkstøjskasse i kampen mod eksempelvis sklerose og kræft.
Før jul foreslog Alternativet, at læger skal have lov til at
udskrive medicinske cannabisprodukter, og samtlige partier bortset fra Socialdemokraterne, Venstre og Konservative ser positivt på forslaget. Læs mere
Cannabis som smertelindring bør udbredes, mener socialdemokrat i regionsrådet. Forvaltning skal nu undersøge
sagen nærmere. Dansk Folkeparti ser muligheder for lavere medicinudgifter. Læs mere

Folketinget har i 25 år ikke haft en reel debat om det rimelige ved en fortsat kriminalisering af Cannabis Se video
- Efter jeg er begyndt at ryge cannabis, føler jeg for første
gang, jeg har kontrol over min krop og min sygdom. Jeg
bliver aldrig skæv, men jeg bliver medicinsk påvirket.
Sådan fortæller Jack Mikkelsen, der er 38 år og bor i et
parcelhus i Nordsjælland sammen med sin kæreste. Læs
mere
Så rykker Tyskland igen, det var helt sikkeret noget vores
regering kunne lære af, måske det var på tide de kiggede
til nabolandene Tyskland: Regeringen fremlægger et udkast til en lov, som vil gøre at cannabis blomster fås på recept fra enhver læge og tvinge sundheds-forsikringer at
refundere cannabis-baserede lægemidler i visse tilfælde
Læs mere
Utrolig: Disse bærene dreper kreft. Og det etter bare ETT
minutt. Læs mere
Mineraler i blandt andet nødder kan reducere risikoen for
en af de mest dødelige kræftformer, bugspytkirtelkræft,
der rammer flere og flere. Tidligere undersøgelser har vist,
at nødder beskytter mod kræft i bugspytkirtlen, men hvorfor har ikke stået klart. Bugspytkirtelkræft er blandt de
fem mest dødelige kræftformer med en femårig overlevelse på kun 6-7 procent. Læs mere
Så er der kun 3 uger tilbage, så skal Amnesiaen høstes, og
så er dværgen så blevet 4 uger. Den skulle så tage lidt
kortere tid, mellem 8 og 10 uger, hvor Amnesiaen er sat til
10 uger, måske jeg trækker den en uge ekstra. Se video

Diverse om sygdom:

Se landets bedste og værste skadestuer – ifølge patienterne
Dårlig smertelindring og lange ventetider på skadestuerne. Alt for mange patienter er utilfredse med akutmodtagelserne. »Det vidner om massive problemer«, siger patienter. Se, om din akutmodtagelse er blandt de bedste.
Læs mere
Som den første af landets kommuner gennemgår Kolding
nu 5.000 borgeres sygedagpenge sager fra de seneste tre
år. Læs mere
Forskere fra Dansk Hovedpinecenter i Glostrup har taget et
helt nyt våben i brug mod folkesygdommen migræne. Forskerne har fået en migrænebus og vil rykke ud til migrænepatienter, så snart patienten får et anfald. Her kan de
tage blodprøver og observere patienten før, under og efter,
at patienten får medicin. Det er første gang, at forskere får
så direkte adgang til migrænepatienter. Håbet er, at det
kan åbne dørene ind til migrænens hemmeligheder - og
åbne for ny og bedre medicin mod migræne. Læs mere
DJ: Kommunerne sjusker med sygedagpenge 15. jan.
2016
Fejl på fejl. Den kommunale fejlprocent er helt oppe på
36%, når det gælder vurderingen af, om folk er uarbejdsdygtige eller ej. Et bekymrende højt tal, mener DJ, der
hjælper et stigende antal medlemmer hver måned til en
omgørelse af sager om sygedagpenge.
Hver sjette får i Ankestyrelsen medhold i deres klage over
en kommunes afgørelse om deres ret til sygedagpenge, viser ny undersøgelse, foretaget af Ugebrevet A4.
Socialrådgiver i DJ Lone Malm har samme oplevelse, og
alene i sidste måned fik hun omgjort fire sygedagpengeafgørelser for medlemmer af forbundet. Læs mere

Se landets bedste og værste skadestuer – ifølge patienterne
Dårlig smertelindring og lange ventetider på skadestuerne.
Alt for mange patienter er utilfredse med akutmodtagelserne. »Det vidner om massive problemer«, siger patienter. Se, om din akutmodtagelse er blandt de bedste. Læs
mere
En nordjysk virksomhed mener at kunne redde liv og spare
sundhedssystemet millioner af kroner.
Treat Systems har udviklet et IT-system, der forbedrer behandlingen med antibiotika.
- Det kan hjælpe med at nedbringe brugen af det bredspektrede antibiotika og hjælper samtidig lægerne med at
vælge den rigtige behandling, siger direktør Mads Lause
Mogensen.
Ifølge ham har IT-systemet været mange år undervejs,
men nu fungerer det. Læs mere
Hun må da være bindegal.
Sådan tænkte Michael Bach i vinteren 2014, dengang afdelingssygeplejerske Nina Bache på Køge Sygehus' Tværfagligt Smertecenter foreslog, at han skulle forsøge at trappe
ud af den stærke smertestillende medicin. Læs mere
GAME arbejder for at udsatte målgrupper, får et aktivt fritidsliv og sociale fælleskaber. Her kan du høre Annika og
hendes familie fortælle om deres erfaringer med at deltage
i projekt Støtte På Asfalten. Se video
Reformerne og budskabet om, at det skal kunne betale sig
at arbejde, er eksempler på en ny tendens i samfundet,
der betragter syge og uarbejdsdygtige borgere som undermennesker, lyder det fra flere organisationer. Læs mere

Ældreområdet:
Med medfødt hoftedysplasi og skæv ryg, eller skoliose, er
det umuligt for 67-årige Dorrit Krogh selv at støvsuge og
vaske gulv. Derfor har hun i tre år modtaget kommunal
rengøringshjælp, og hvis den bliver fjernet, ser hun ingen anden udvej, end at hun må flytte(...)Social- og Seniorudvalget, Thorkild Gruelund, pegede på rengøring
som en af de ting, kommunerne skulle fritages for, og
som folk selv må betale for at få gjort. Læs mere
- Vi får rigtig mange henvendelser fra døtre eller sønner,
der føler sig alene om ansvaret for en forælder, der har
mistet taget på deres eget liv og hverdag. Læs mere
Flere seniorer føler sig klar på at springe ud i en tilværelse som selvstændigt erhvervsdrivende. Det skyldes
blandt andet, at de ikke føler sig spor gamle, selvom de
efterhånden er i en alder, hvor pensionering nærmer sig
Læs mere

Tandbehandling:
Først mente Frederiksberg Kommune, at Frits Degner
skulle af med alle tænder i overmunden, fordi et fuldt
gebis var billigst. Så tog det ham et års ventetid i Ankestyrelsen at få støtte til at få lavet en løsning, der ikke
gav ham kvælningsfornemmelse. Læs mere

Retssag i retten i Viborg, afgørelsen kommer den 10.
februar 2016:

BORTVIST FOR AT OPTAGE SAMTALE (SKET PÅ BOMI).
Se video
Læs teksten
Læs teksten
Læs teksten
Læs hvad der står på statsforvaltningen.dk

Er ikke meget for at opfordre til at gøre
noget hemmeligt ....
Har hele mit liv været ærligt og sagt
sandheden ...
Men fordi andre ikke skal komme til at
stå i samme situation som jeg...
Vil jeg opfordre alle som påtænker at optage de møder de deltager i at gøre det
hemmeligt, så kan man kun få at vide at
de ikke er så meget for optagelser og
husk selv om optagelserne er hemmelige
kan de bruges i retssager ....

Konfirmationsstipendium:
Det er dyrt at holde konfirmation og ikke alle har råd. Stine bor hos sin mor, der er sygemeldt og på kontanthjælp
og Stine turde ikke fortælle, at hun gerne ville konfirmeres
fordi hun vidste, at der ikke var råd.
Heldigvis fik Stine et konfirmationsstipendium hos Børnesagens Fællesråd og der blev råd til en konfirmationsfest
med 21 gæster, som blev inviteret til middag i bedsteforældrenes udestue.
Ansøgningsfristen er d. 15. februar 2016 og ansøgningsskema kan hentes her Læs mere og se video her

Politiker siger noget men gør noget helt andet!

Førtidspensionister:
Skal det være svære at få førtidspension, så skal arbejdstiden sættes ned.
Her er et kæmpe arbejde som fagbevægelsen kunne være en del af, vi skal have det gjort legalt at mindre end
37 timer om ugen også er et arbejde om det er 5-10-1520-25 timer, skal man ikke kikke skævt til de folk og alle
virksomhederne skal være med på det .... Læs mere
En sag fra Vestre Landsret har givet en overvægtig rengøringsassistent ret til førtidspension af Randers Kommune med tilbagevirkende kraft for perioden 2006
til2011. Med renter er det over en million kroner. En sag
fra Vestre Landsret har givet en overvægtig rengøringsassistent ret til førtidspension af Randers Kommune med
tilbagevirkende kraft for perioden 2006 til 2011. Med
renter er det over en million kroner.. Læs mere

Hvis man leder længe nok, så kan man af og til finde det.
Den ene sætning, hvor embedsværket i kort form kryber
til korset: Ja, vi tog fejl …

I den 14 sider lange afgørelse om tildeling af førtidspension, som Christina Fleischer modtog fra Borgercenter
Voksne i Københavns Kommune en måned før jul, står
sætningen øverst på side otte. Læs mere

Fattigdom/hjemløs:
'Hvis du ikke har brug for det - hæng det. Hvis du har brug
for det - tag det'.
Sådan står der på et skilt over en københavnsk knagerække, der på ganske kort tid kom til at bugne med tøj.
Med den simple besked fik kæresteparret Sanne Ørnebjerg
og Troels Bækholm på få timer samlet 15 poser tøj ind til
hjemløse i København. Se video
TV 2 Lorry
Vanja Carlsen fra Helsingør er en af de private, der i det
kolde vintervejr tilbyder en seng til hjemløse. Kunne du
finde på at gøre det samme? Se video
Svært at åbne nød herberg Se video
Tirsdag døde en 46-årig, hjemløs mand på gaden i København. Nu forsøger en gruppe hjemløse at råbe politikerne
op gennem en video på Facebook. Se video
I Vordingborg står 86 opvarmede telte klar til at modtage
asylansøgere. Men indtil de kommer, står teltene tomme.
Det ærgrer de hjemløse. Se videoen
Thomas har fået tag over hovedet sammen med syv andre
hjemløse. Det er private, der har indkvarteret dem. Se videoen
Sofasoverne – er de hjemløse?
Der er hjemløse unge som aldrig før. Der er angste og
stressede sårbare unge lige fra gymnasieårgange til gadens unge. Der er nogle triste fællesnævnere: ensomhed,
social forbi, alt for meget selvmedicinering, alkohol og andre narrestreger. Læs mere

VEJLE - I nat var en af de slemme nætter at være hjemløs.
Sneen væltede ned fra januarhimlen, og kulden gik gennem marv og ben. Men indenfor på Vejle Herberg i Havnegade var der lunt og hyggeligt - i hvert fald når man spørger folketingspolitiker Lotte Rod (R).
Netop i nat havde hun valgt at indlogere sig på herberget,
der tilbyder hjemløse en seng at sove i.
Lotte Rod måtte ”nøjes” med en madras på gulvet i opholdsstuen. Som bestyrelsesmedlem og frivillig Pernille
Simonsen for klarerede her til morgen, får kvinder ikke lov
at sove i køjerummet. Det er forbeholdt mænd. Læs mere
Behandl os ordentligt giver ikke meget for de politikere
som går ud og være hjemløs eller sover på et ældrecenter
for at vi de vil opleve hvordan det er at være disse steder,
det bliver jo aldrig det samme som dem der lever i det
hver dag, det ved ikke hvad næste dag bringer politikeren
tager tilbage til sit job igen.. spil for galleriet!!
Vi, De Udsatte 2016. Se video
Et nyt nød herberg for hjemløse åbnede i aftes på Betty
Nansens Edisson Scene i København. Bag projektet står
blandt andre April Chris, der tidligere blev dømt for kritisabel regnskabsføring i forbindelse med herberget "En varm
Seng". Se video
Hjemløse … Se video
Hvordan ser en hjemløs egentlig ud"? Prøv at lukke øjnene
et øjeblik og forestil dig en hjemløs
Hvad tænkte du på? Var det din lokale Hus Forbi sælger?
Var det "bumserne"? du ved, flokken af midaldrende alkoholikere, som myldrer frem i takt med forårets varmegrader og som sommeren igennem viser verden deres nøgne,
solbrune ølmaver på bænken henne ved kiosken. Var det
skide fulde (pardon my french) grønlændere med tandløse

smil og en ukuelig optimisme? Var det den østeuropæiske
tigger med døde øjne, som du går forbi hver dag? Var det
narkomanerne som, rystende af abstinenser, troligt venter
timevis på pusheren henne ved legepladsen?
Jeg så et opslag her på facebook. 7 eleven på Vesterbro
station tilbyder en kop varm kaffe/the/kakao til hjemløse.
Et smukt initiativ. Men jeg tænker på, hvad ekspedienten
mon vil sige, hvis jeg beder om en kop? Hvordan vil pølsemanden reagere, hvis jeg spørger efter en "hjemløs hotdog"?
Jeg lader svaret svæve i vinden. For det første er der andre, som har mere brug for den hotdog end jeg. For det
andet vil jeg ikke risikere ydmygelsen ved at skulle bevise,
jeg er hjemløs, pga en kop kakao.
Officielt er vi 5500 hjemløse i Danmark. Reelt omkring
dobbelt så mange. Mange af os ligner dig. Mange af os ligner ovennævnte beskrivelser. Fælles for os alle, uanset
hvordan vi ser ud, er skammen.
Skammen over ikke at kunne klare sig selv. Skammen
over at modtage kontanthjælp, velvidende at kontanthjælpsmodtagere (og flygtninge) bærer hele skylden for
landets skrantende velfærd. Skammen over at blive kaldt
doven nasse røv. Skammen over at INGEN protesterer
over regeringens lovforslag om at alle kontanthjælpsmodtagere (ja ALLE - også den kræftsyge, den skizofrene, den
rystende narkoman osv) skal dokumentere 225 timers
normalt lønnet arbejde om året, for fortsat at modtage en
månedlig ydelse, mindre end hvad en folketingspolitiker får
i mad tilskud - og som reelt set kræver 14.600 fuldtidsstillinger som ikke findes. Skammen over at se hvor hurtigt
loven om boligydelse til ældre, blev fjernet, grundet befolkningens massive protester- mens loven der fjerner mit
og alle de andre hjemløses eksistensgrundlag, bliver modtaget med et skuldertræk. Skammen over at være så lidt
værd, at vore liv (for ja, den lov kommer til at betyde død)
betyder mindre end afgiften på en bil.

Vi frygter også der kommer flere der bliver sat på
gaden fordi de ikke kan betale huslejen…

Psykiatrien:
Endnu et nødråb om situationen på en af mine
arbejdspladser. Nu med en række billeder af nogle af de
mennesker, som bliver berørt af den uforståelige
beslutning fra Københavns Kommune - del meget gerne!
Netværkstedet Thorvaldsen er Danmarks eneste
brugerstyrede tilbud indenfor det psykiatriske område.
Stedet har mere end 100 aktive medlemmer, og arbejder
med recovery gennem brugerstyring og empowerment.
Læs mere
DR1's Dokumentar om drabene på bostedet Saxenhøj er
historien om svigt i misbrugsbehandlingen, i socialpsykiatrien og i det psykiatriske behandlingssystem. Alligevel har
reaktionerne på udsendelsen været forstemmende, dyb
tavshed. Læs mere

HVORDAN MAN FÅR EN PSYKIATRISK BDS-DIAGNOSE OG
KOMMER AF MED DEN IGEN
Ofte sendes borgere til Forskningsklinikken for Funktionelle
Lidelser, FFL, af en privat praktiserende læge, som tror, at
FFL kan hjælpe dem med smerter ved f.eks. fibromyalgi,
whiplash eller ME. På FFL får borgeren en af psykiaternes
selvopfundne diagnoser: Bodily Distress Syndrome, BDS.
Når borgeren kommer hjem og Googler diagnosen, så opdager han, at han har fået en PSYKIATRISK diagnose. Borgeren bliver som regelvred og frustreret, føler sig forført
og bedraget og vil klage. På FaceBook får han støtte, forklaringer og hjælp. Læs mere
Det er et spørgsmål om at passe og pleje, hvis man passede og plejede en virksomhed på samme måde som man
gør med den i psykiatrien ville virksomheden gå konkurs
... Læs mere

Er det sådan vi skal have flere til at bo?
Måske vi skal til at tænke anderledes?

Vigtigt næste bisidder kursus, husk at meld dig til..
Bisidderkursus:
BOO tilbyder gratis bisidder kurser. Vi lægger ud med kurser
i nedenstående byer og håber på du vil være med til at giver
et medmenneske den støtte det er at være bisidder Tilmelding til kurserne finder du her under Kurser
Kurserne vil blive afholdt:
Skive
Sted: Møllegården
Adresse: Møllegade 5, 7800 Skive
Dato: Den 16. februar 2016
Klokken 18.00 til 21.00
Seneste tilmeldingsdato er den 9. februar 2016
Viborg
Sted: De Frivilliges Hus
Adresse: Vesterbrogade 1, 880 Viborg
Dato: Den 23. februar 2016
Klokken 18.00 til 21.00
Seneste tilmeldingsdato er den 16. februar 2016
Holstebro
Sted: Kultur og Frivillighuset i Holstebro
Adresse: Nygade 22, 7500 Holstebro
Dato: Den 22. marts 2016
Klokken 18.00 til 21.00
Seneste tilmeldingsdato er den 15. marts 2016
Nykøbing Mors
Sted: Morsø Folkebibliotek
Adresse: Støberiet, Holgersgade 7, 7900 Nykøbing Mors
Dato: Den 29. marts 2016
Klokken 18.00 til 21.00
Seneste tilmeldingsdato er den 22. marts

Bisidder team:

Bisidder:
Her-finder-du-vores-bisiddere
Har du brug for en bisidder
Vi har afhold vores første bisidder kursus, det var i Horsens og den var vellykket – underviser var Rita Nielsen.
Skulle du kende, vide til nogle steder i Danmark der går 45 personer rundt og have lyst til at få en bisidder kursus så
lad os det høre og vi vil hurtigst mulig se på hvordan vi
kan gøre noget ved det.
Skriv til: behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Gå aldrig til møde uden bisidder!!!
Det er altid rart med ekstra øre, hænder og øjne!!

Oplysninger du måske kan bruge:
Gode råd og værktøjer til din økonomi lav et privatbudget
og Budgetberegning
Her kan du få gratis hjælp:
Gratis advokathjælp og retshjælp over hele landet liste.pdf

Find os på facebook: Organisation behandlosordentligt
Der er kommet 1 ny facebook grupper:

Hvordan kan man spare
Se vores folder:
Boo-facebook_grupper
Om Behandl os ordentligt
Hvad kan/gør Behandl os ordentligt
Boo-frivillig_jobavis

Oplysning:
Ønsker du at få noget med i www.boo-hedsbrev.dk, så
send en mail: behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

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.

Gå herind og se samt like gruppen

Ingen Partipolitik i behandl os ordentligt!!

M.v.h.
Styregruppen:

Alle rettighederne tilhører © Behandl os ordentligt

”Der tages forbehold for tastefejl mv.”

