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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:
 Nyt projekt starter i Skive: Projekt kolonihave kom og vær med det er 100 % gratis



Se vores video her: http://youtu.be/vr7uf6511xE & Plakat til ud printning
Så er vores støtteforening ”Hjælp til Hjælp” haft generalforsamling og klar til at køre bliv medlem
for 100 Kr. Her

Hvad vil Behandl os ordentligt i fremtiden:


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

Vigtige ting der sker omkring os:


Opfodring til alle politisk involverede og debattører, journalister osv.

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:










Det kan koste fagbevægelsen rigtigt dyrt ... - Samt det smadrede fællesskabet ...
Vi skal have den arbejdstid sat ned "NU" så der kommer job .... fordi der findes ingen job træ
man kan plante og så høste job af!!! http://www.ugebreveta4.dk/daarligere-dagpenge-skaberboelge-af-utryghed_19951.aspx
Aldrig aldrig har jeg hørt så galt .... - Borgmester vil til at lære arbejdsløse hvordan de skal lave
havregrød samt stå op om morgenen ...... - Sig mig er det en konkurrence om at finde den
laveste fællesnævner??- eller hvad? .... jeg spørger bare?- Vi skal måske til at lære borgmester
om hvordan man er borgmester?
En kommune skal gøre en masse for den borger kan føle sig godt tilpas, sørge for gode boliger,
gode skoler, en god sundheds væsen, sidst men absolut ikke mindst skal en kommune sørge for
der er masse af ordinære job så der borger kan få et job og derefter skal der være rig muligheder
for uddannelse .... så glem det med at lave havregrød!!!! http://www.avisen.dk/jysk-borgmestervil-laere-ledige-at-koge-havregroed_299584.aspx
Flere unge begår selvmord. - Selvmordsraten for unge mellem 15 og 19 år er stik imod
forventningerne ikke faldet fra 2003 til 2012. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Center for
Selvmordsforskning. http://www.tv2fyn.dk/article/494636:Flere-unge-begaar-selvmord
Byretten: Kommune skal efterbetale 580.000 kr. i dækning af tabt arbejdsfortjeneste til en far,
der havde varetaget pasningen af sit barn med multihandicap. http://www.elmeradv.dk/byretten-kommune-skal-efterbetale-580-000-kr-daekning-af-tabt-arbejdsfortjeneste-tilen-far-der-havde-varetaget-pasningen-af-sit-barn-med-multihandicap/
Læsebrev fra Sten: http://www.behandlosordenligt.dk/36438531

Diverse om sygdom:
 Her er lige lidt lov grundlag for hvor mange timer man kan modtage i tabt




arbejdsfortjeneste. Skrevet af Jens Kjeldsen
Dette prøver kroppen å fortælle dig, Her er symptomerne du ikke burde ignorere.
http://www.abcnyheter.no/livet/2013/05/28/dette-proever-kroppen-fortelle-deg
Fri os fra de invalide. - Vi skal bare blive ved med at benægte, at de invalide eksisterer. Hvis vi
tilbyder dem fleksjob og ressourceafklarer i en uendelighed, kan det være, de forsvinder
http://www.information.dk/520695












Socialminister Manu Sareen (R) går nu ind i sagen om handicappede på landets botilbud, som
ikke kan få pædagogisk ledsagelse på ferier og til fritidsaktiviteter. I et brev til alle landets 98
kommuner understreger Manu Sareen, at han er bekymret over, at 12 kommuner i en KLundersøgelse fra november har svaret, at der er fastsat et serviceniveau på nul dage til både
ferieledsagelse og ledsagelse til fritidsaktiviteter. http://www.avisen.dk/manu-sareen-senderhandicap-opsang-til-kommunerne_302421.aspx?deck=A
Velfærd: Kommuner vil fremover kun betale for handicappede børns anbringelse, hvis barnet
kan udvikle sig »betydeligt«. Kan barnets tilstand derimod ikke forbedres, skal forældrene selv
betale op til flere tusinde kroner om måneden. http://www.jyllandsposten.dk/protected/premium/indland/ECE7349293/Kan-dit-handicappede-barn-ikke-udviklesig-m%C3%A5-du-til-lommerne/
KL står fast: Handicappede har ikke ret til ledsaget ferie http://www.avisen.dk/kl-staar-fast-handicappede-har-ikkeret-til-ledsaget_302419.aspx?deck=A
Livsfarlig lægekonsulent ansat i Beskæftigelsesankenævnet hvor han laver falske lægejournaler
for Staten i ankesager om fleksjob og førtidspension.
Flere ministre kender til sagen, men vil ikke gribe ind trods ulovlighederne
http://www.avisen.dk/blogs/karinafrederiksen/statsforvaltningen-kriminel-topstyring-iankesager_36191.aspx
USYNLIG SYG:” Du ser da ikke syg ud, du ser da friskere ud end i går. Har du overvejet, om du
måske skulle gå dig en tur, få noget frisk luft? Er du sikker på, at du ikke bare lige skal tage
den med ro, og så bliver du hurtig frisk igen! Nej altså det der du fejler, det har jeg engang
læst om, det skulle slet ikke være så slemt” http://kandusemig.nu/usynlig-syg-kommentarer/
Først overså lægerne en kræftsvulst i Inger Marie Amdis mave. Hun blev ved med at have ondt
og bad om flere undersøgelser. En læge mente, at hun skulle gå til psykolog i stedet. Efter trekvart år tjekkede lægerne så igen. Og så svulsten. Måske for sent.
http://politiken.dk/magasinet/feature/ECE2509314/laeger-foreslog-kraeftsyg-kvinde-at-gaa-tilpsykolog/

Arbejdsløse:











Det vil jo skabe endnu flere arbejdsløse.
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/12/30/123447.htm
A-kassedirektør: Hvorfor vente med nødvendig dagpengereform? Statsministeren vil vente med
ændring af dagpengene til efter valget. »Hvorfor?«, spørger a-kassedirektør.
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2498947/akassedirektoer-hvorfor-vente-mednoedvendig-dagpengereform/
For murersvend Jesper Herskind virker det angstprovokerende, når politikere truer med at
sænke dagpenge og kontanthjælp. Faglig stolthed og socialt samvær vejer tungere end lønchecken. http://www.avisen.dk/trusler-preller-af-paa-jesper-siger-nej-tilskodjob_301874.aspx?deck=A
En akademiker, der var ledig i to år, opfordrer til, at gå egne veje og bryde dagpengereglerne,
hvis man vil gøre sig håb om et job. Det gjorde han selv, og det virkede.
http://www.nemavisen.dk/broed-dagpengereglerne-og-fik-job_302449.aspx
Efter fem år på kontanthjælp og mødet med konstante fordomme kan Søren Lumby Henriksen
fra Odense nu endelig se mere lyst på tilværelsen.
https://www.google.com/url?q=http://www.avisen.dk/efter-5-aars-ledighed-fik-soerenarbejde-minsidste_302585.aspx&sa=U&ei=3HezVNuXJqHnyQOnrYKACQ&ved=0CAYQFjAA&client=internaluds-cse&usg=AFQjCNE2m2YCgD3_nwQWtTQ2gndo4lDJsg
Hvad er det for noget svineri en læge der har sit på det tørre hetzer arbejdsløse det skal stoppes. http://www.avisen.dk/laeserne-raser-over-laege-arbejdsloese-faker-ikke_303441.aspx &
http://www.avisen.dk/laege-arbejdsloese-truer-og-lyver-sig-syge_303296.aspx

Kontanthjælp:






Satser i 2015: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166544
Syv gode råd om at overleve på kontanthjælp http://www.denoffentlige.dk/7-gode-raad-omoverleve-paa-kontanthjaelp
Efter årtiers fallit på socialområdet er her tre fokusområder for en socialreform
http://denoffentlige.dk/efter-aartiers-fallit-paa-socialomraadet-er-her-tre-fokusomraader-ensocialreform
GF forsvinder først i 2016:
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Kontanthjaelpsreform/Hvad%
20betyder%20reformen%20for%20dig/Gensidig-forsorgelsespligt.aspx

Oplysning til seniorer:



Det er en stor løgn, at arbejdsmarkedet har brug for dem over 50 år. Sådan lyder det fra journalist og debattør Karl Aage Thomsen. http://www.avisen.dk/debattoer-loegn-atarbejdsmarkedet-har-brug-for-dem_300992.aspx









Økonomernes forbund, Djøf, har blandt deres egne medlemmer gennemgået 235 afskedigelsessager i 2013 for overenskomstansatte i staten. Flere end hver tredje er over 50 år, selvom
gruppen kun udgør hvem femte medarbejder. http://www.avisen.dk/fyringer-det-graa-guldryger-ud-foerst_256186.aspx
Alle medarbejdere har brug for anerkendende ord fra chefen, men jo mere gråt håret bliver, jo
mindre ros og ros får de ansatte. http://www.avisen.dk/chefen-glemmer-at-anerkende-detgraa-guld_252855.aspx
Guld har aldrig været gråt. - Hold nu op med at tale om, hvor hårdt arbejdsmarkedet har brug
for dem over 50 år. Alle ved jo, at det er lige så stor en løgn som påstanden om, at krige er
uundgåelige. http://www.information.dk/519906
Behandl os ordentligt sagde allerede i 2012 at kommunerne vil få problemer mad alle de seniorjobber men ingen vil høre og flere sagde vi ikke vidste hvad vi udtalte os om Se her. - Og læs

så hvad de skriver i dag http://www.ugebreveta4.dk/mangel-paa-seniorjob-kosterkommunerne-80-millioner_19970.aspx

Efterløn:


INFO vedrørende efterlønnen.
Hvis du som jeg er blevet efterlønner på den konto, at det ikke var et valg men en nødvendighed fordi jeg faldt for to års perioden og du stadig er jobsøgende, så er der nogle faldgruber du
skal være opmærksom på.
1. Hvis du har over 29,5 timers løn arbejde pr uge, vil du ikke kunne få efterløn for dag 5.
2. Du modregnes time for time.
3. Hvis du arbejder og bliver opsagt, så husk den skriftlige opsigelse fra din arbejdsgiver, eller
send en mail til din A-kasse og orienter dem om, at du atter ønsker at modtage efterløn.
4. Du kan godt forlade dit job uden du skal opsiges og stadig modtage efterløn.
5. Hvis du får et fuldtidsjob og opnår ansættelse i to år (1924 timer) optjener du ikke ret til en
ny dagpengeperiode.
6. Hvis du vælger at arbejde helt frem til din folkepension uden at få efterløn så er det en misforståelse hvis du så tror, at du kan få den ikke forbrugte efterløn udbetalt DET KAN DU IKKE.
Forhør jer altid i jeres A-kasse inden i gør noget som helst når I er på efterløn og gør det meget
gerne på skrift så i kan dokumenterer hvad der er blevet sagt.

Ældre:


Jeg er dybt optaget af, at vi ikke stigmatiserer den svækkede, skrøbelige del af livet, som alderdommen ser ud til at være en betegnelse for, skriver Christine E. Swane, direktør i Ensomme Gamles Værn: http://www.etik.dk/etikpanelet/Vi-maa-ikke-tale-vores-aeldre-ud-af-



samfundet
Ældreoprør efterlyses. - Den største generation nogensinde er ved at blive gammel, og forhåbentlig er den klar til et opgør med velfærdstænkning.
http://www.kommunen.dk/kronik/aeldreoproer-efterlyses/

Førtidspension:




Et ekspertudvalg anbefaler at spare 260 millioner kroner årligt på erstatninger til
førtidspensionister, der er kommet til skade eller er blevet syge på jobbet.
http://www.business.dk/business-magasin/eksperter-oejner-besparelser-for-kvart-milliard-hosfoertidspension
EN FØRTIDSPENSION ER GODT FOR HELBREDET
Sygner man hen, når man bliver parkeret på en førtidspension? Ja, lyder det ofte fra politisk hold.
Nej ikke nødvendigvis, dokumenterer en ny rapport fra SFI: Tværtimod kan det være godt for
helbredet at få tilkendt en førtidspension. Og faktisk også for parforholdet, hvis man er i sådan et.
http://sfi.dk/pressemeddelelser-4599.aspx

Fattigdom/hjemløs:
 De hjemløses store forkæmper, 70 år: Preben Brandt har hele sit liv insisteret på at få dem, der
står uden for samfundet, ind i varmen. http://www.jyllandsposten.dk/premium/navne/omtale/ECE7318746/De-hjeml%C3%B8ses-store-fork%C3%A6mper/
 Kommunerne må ikke kræve hjemløse borgeres fremmøde som forudsætning for udbetaling af
kontanthjælp http://www.gadejuristen.dk/kommunerne-m%C3%A5-ikke-kr%C3%A6vehjeml%C3%B8se-borgeres-fremm%C3%B8de-som-foruds%C3%A6tning-udbetaling-afkontanthj%C3%A6lp

Psykiatrien:






De medarbejdere, som skal hjælpe psykisk syge til en plads på arbejdsmarkedet, erkender, at de
ikke har redskaberne. Kun hver sjette føler sig klædt på til opgaven.
http://www.avisen.dk/jobcentre-giver-op-vi-kan-ikke-hjaelpe-psykisk-syge_302372.aspx?deck=B
De medarbejdere på jobcentrene, der skal hjælpe fleksjobbere i arbejde, ved meget lidt om
psykisk sygdom. Forening for psykisk syge er rasende. Men kommunerne henviser til, at der
findes en telefonrådgivning. http://www.avisen.dk/psykisk-syge-fleksjobbere-maa-noejes-meduvidende-hj_302423.aspx?deck=A
Stefanie på 15 gik psykisk ned – ligesom sin søster



Det er svært at have en bror eller en søster, der er psykisk syg, og tusindvis af danske børn
kæmper som Stefanie med rollen som pårørende
http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/26111871



Tilgangen til psykiatriske sygdomme er en af vor tids største fejltagelser.
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1955966/psykiatrien-er-ikrise/?fb_action_ids=10200596055916684&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_
multiline&action_object_map=%7B%2210200596055916684%22%3A498684426848120%7D&a
ction_type_map=%7B%2210200596055916684%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_r
ef_map=%5B%5D

Deles om arbejdet Deling af arbejdet:




Den maskuline arbejderkultur hører mindestuen til, og mens de ufaglærte job systematisk forsvinder, efterlader den amputerede maskulinitet et lag af utilpassede yngre mænd, der i mangel
af bedre siver ind i bandernes fællesskaber, advarer sangeren Allan Olsen.
http://www.ugebreveta4.dk/allan-olsen-uden-sammenhold-gaar-vi-til-grunde_19950.aspx
Kunne det være en ide at nedsætte arbejdstiden så vi fik færre syge og flere på arbejdsmarked??
jeg spørger bare? http://finans.dk/live/erhverv/ECE7275336/Stressramte-medarbejdere-kostervirksomhederne-dyrt/

Digital post:


Borgere og virksomheder kan anmode om fritagelse fra Digital Post ved personligt fremmøde i
kommunen. Kend de trin, som projektledere og ledere i kommunerne skal gennem for at håndtere denne opgave. http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Digital-Post/Kom-godt-igang/Fritagelse

Frivillig:
 Oplysning om ulønnet frivilligt arbejde skrevet af Lissi Andersen:
https://www.dropbox.com/s/4srubt7mcgh3g94/Lovforslag%20om%20fors%C3%B8g%20vedr%C
3%B8rende%20fradrag%20for%20frivilligt%2C%20ul%C3%B8nnet%20arbejde%20er%20frems
at%20af%20Socialdemokratiet..pdf?dl=0
 Skive kommune overtager og driver frivilligcenter er det den rigtige vej at gå:
http://www.skivefolkeblad.dk/article/20150107/LOKALT/150109947

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.

