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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.

Sådan finder du Behandl os ordentligt facebook grupper:


Skrive vores navn i søgefeltet så kommer dette her frem.

Klik på flere resultater så kan du alle vores grupper.
Følg med i hvad der sker med lov ændringer i facebook grupper
og vores hjemmeside www.behandlosordenligt.dk og www.boonyhedsbrev.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-sympatisoer-medlem/
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

Ny tiltag bofællesskab:


https://www.facebook.com/groups/484816935055563/?ref=brows
er
Vi forsøger at få folk til at finde sammen i fællesskab så de kan bo
billigere, det er en måde at overleve på.
Vi tro i nær fremtid vil en gruppe mennesker i Danmarks hoved
formål være bare at overleve ….
Vi arbejder også på andre, nye boligformer …
Følg med i vores gruppe byd ind med de ting du har og ser kan
hjælpe i denne gruppe.

Vigtige ting siden sidst:


Kontanthjælpsloftet er ikke vedtaget endnu, den er til behandling,
ingen ved hvordan det ender (et flertal i folketinget som går ind for
loftet) men lad os se hvad det ender med.. følg med i vores gruppe:
https://www.facebook.com/groups/279001142906/?ref=bookmarks



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



kontanthjælpsloft rammer dem, der har allermindst i vores samfund.
Handicappede ægtepar på kontanthjælp mister halvdelen af indkomsten, hvis de ikke arbejder 225 timer på et år: Læs om 225 timers reglen



Fra september bliver ledige mødt af et nyt krav: Du skal selv booke
en tid over nettet, når du skal til samtale med en vejleder i jobcentret eller i a-kassen. Sker det ikke, koster det dagpenge, og den straf
er for hård, mener 3F's a-kasse. Læs her



Det er så kommet frem at de fattigste mennesker også er dem der
skylder mest. Læs mere



Fagbevægelsen, bliver vrede, påpeger, advare om kontanthjælpsloftet men hvad andet gør de? Læs mere



Så taler DA igen om hævelse af pensionsalderen, vi synes så ikke
det er så aktuelt lige nu. Læs mere



Ankestyrelsen har lagt sig fladt ned og har indrømmet at deres manøvre for at hjælpe kommunerne ved at godkende at borgere som
var ulovligt blev frataget deres sygedagpenge, men ikke kunne få
med tilbage virkende kraft men kun fremadrettet.
Nu indrømmer Ankestyrelsen at det var ulovligt, så nu skal disse
borgere alligevel have deres penge udbetalt med tilbage virkende
kraft.
Så det hjalp vi var mange inkl. Behandl os ordentligt tog fat i både
politikkerne og andre. Læs mere

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



BORTVIST FOR AT OPTAGE SAMTALE (SKET PÅ BOMI).



Sagen endt med Skive kommune blev frikendt, de fik bekræftet at
de ifølge leder retten faktisk kan bestemme om du må optage en
samtale du selv er en del af, hvad bliver det næste de vil bestemme? om du må have en bisidder med? Om hvad farve sko
du skal gå i?
Der arbejdes i øjeblikket på at få en anden advokat til at tage den
i landsretten, da 3F ikke vil have mere med sagen at gøre, samt
jeg søger fri proces, hvis jeg ikke kan få fri proces er der så evt.
nogen som læse dette der er frisk på at hjælpe med på en eller
anden måde at samle midler ind til at få sagen kørt i landsretten,
synes det er vigtigt at få det med at bruge leder retten til at bestemme over om folk må optage slået fast at de skal de ikke have
lov til, vi lever i en digitalt verden så bør det også værre lovligt at
optage en møde…


Se video



Læs teksten



Læs teksten



Dommen



Læs teksten



Læs hvad der står på statsforvaltningen.dk

Vi frygter også der kommer flere der bliver sat på gaden fordi
de ikke kan betale huslejen…
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:
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 bisidder kursus nr. 2, det forgik i Viborg, der var en
god snak/debat til kurset og vi kan nu sige velkommen til flere bisidder i vores bisidder gruppe samt på hjemmesidelisten over bisidder, velkommen til de nye.



Skulle du kende, vide til nogle steder i Danmark der går 4-5 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!!

Vigtig oplysning til folk der deltager i Tv, radio, avis:


Hvis du deltager i Tv, radio, avis intervjues, så tænk dig
grund om, vi skal nødigt have en ny dovne Robert eller
Carina sag, sig du vil se det der bliver skrevet i avisen inden de sætter det i avisen, skal du i Tv eller radio spørg
om hvad deres hensigt er med optagelsen samt hvilke ting
de vil spørge om, så du er forbedret når de stikker mikrofonen op foran dig og kammeret ruller… så kan det aldrig
gå helt galt.

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

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.

Her kan du følge med i de sager vi vender og omtaler:
Gå herind og se samt like gruppen

Læs om de projekter vi arbejder med, du kan også
hjælpe hvis du har lyst (lige nu køre i projekt bisidder
kurser)…

Her vil du fremover kunne se de nye ting som sker og
kommer frem i pressen…

Her kan du se love, regler, informationer og oplysning…

M.v.h.
Styregruppen:

Alle rettighederne tilhører © Behandl os ordentligt

”Der tages forbehold for tastefejl mv.”

DET ER MEGET SVÆRT AT GEBÆRDE SIG.
I DEN SAMFUND VI HAR NU TIL DAGS.
VI FÅR ØRENE FYLDT MED YTRINGSFRIHED.
SELV OM MAN STADIGVÆK KAN BLIVE
STRAFFET FOR AT SIGE SANHEDEN !!!!!

