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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, samt
talerør 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.
Vi findes på facebook i alle landes kommuner søg på kommunens
navn så dukker vores grupper op…
Vi køre nu også bytte/givebort på alle vores lokalgrupper…

Vi vil gerne mødes med så mange som muligt af jer…

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

Lokale facebook grupper:


NYT NYT ( kun lokal grupper ) NYT NYT …
Som noget nyt åbner vi op for at i alle lokalgrupper kan man
bytte/give (ingen salg) ting væk man ikke længere har brug for,
husk at oplys om hvor du kommer fra og evt. telefon nr. så folk
kan komme i kontakt med jer …

Vi har facebook grupper i alle kommuner:


Så er det muligt at blive medlem af en Behandl os ordentligt facebook gruppe lige meget hvilken kommune du kommer fra.
Søg på kommunenavn så dukker der også en Behandl os ordentligt gruppe op …
Vores facebook grupper skal bruges til at samle folk, så vi der efter kan holde infomøde i området samt hjælpe hvad vi kan …
Vi vil gerne alle rundt i landet giver en hånd med til at få dette her
udbredt til gud og hver mand…
M.v.h.
Behandl os ordentligt

Mangler folk til at hjælpe ved 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 se om du
kan hjælpe i denne gruppe.
Mail: behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Vigtige ting siden sidst:


Kontanthjælpsloftet er vedtaget endnu, her er noget om hvad og
hvordan… - KONTANTHJÆLPS LOFTET & 225 TIMERS REGLEN
Jeg vil prøve, så godt som muligt, at forklare henholdsvis kontanthjælps loftet, 225 timers reglen og de nye regler for ferie der blev
vedtaget af folketinget d. 17 marts.
Der er lavet et skema med tallene, men jeg skal nok lige uddybe
det. - Alle satserne i skemaet har jeg givet numre ude til venstre.
Dette er udelukkende for at det
er nemmere at henvise til de forskellige kategorier/satser.
Skemaet kommer lidt senere i forklaringen, da jeg starter med at
forklare basis ting om loftet. - Jeg har lavet en ordforklaring nederst
i dokumentet. - Jeg vil forsøge at løbende rette og tilføje i dokumentet. Delen med ferie kommer på senere. Læs mere



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



DAGPENGEKATASTROFE FORTSÆTTER
70.000 arbejdsløse har mistet dagpengeretten
Tusindvis af arbejdsløse falder stadig ud af dagpenges ystemet, både inden den nye dagpengelov træder i kraft
og efter. Læs mere



Kan jobcentret bestemme hvad farve sko du skal gå i?…
Da den 55-årige arbejdsløse pædagog Helle Nielsen for nyligt var
til samtale på jobcentret i Randers, var beskeden fra
jobkonsulenten klar.
Hvis hun ville gøre sig nogle forhåbninger om at få et job, skulle
hun lægge sit politiske arbejde på hylden.
Og den udmelding chokerede Helle Nielsen, der udover at være
arbejdsløs også er folketingskandidat for Enhedslisten i Randers
og formand i Landsforeningen Lediges Vilkår. Hun satte sig derfor
ned og skrev et debatindlæg til Politiken. Læs mere

Færre flytter ind i storbyerne.


Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?«, hedder det i en gammel
sang. - Sangen fortsætter: »Strandvejen nummer 2«. Underforstået:
i København. Men det er ikke så oplagt mere. Læs mere

Så er det sket ”katastrofe”:


Kort fortalt om den nye kontanthjælps loft der er vedtaget ved lov,
det beviser dem der stemmer for ikke har hjerte for de svage i samfundet ....

Bisidder team:

Bisidder:


Her finder du vores bisiddere



Har du brug for en bisidder



Vi har afhold 4 bisidder kursus, der var en god snak/debat til kurset,
den sidste var i Nykøbing (Mors) god aften og vi kan nu sige velkommen til flere bisidder i vores bisidder gruppe samt på hjemmesidelisten over bisidder, velkommen til de nye. – Vi er nu klar til
næste runde, der kommer oplysning om hvor det bliver..



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.

Vi har brug for flere der siger Kejseren ingen klæder har på
Der sker mange ting hvor folk bare siger ih, åh, due ikke…

Er der ting du undre dig over og gerne vil have undersøgt?
Så send et mail behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk
Hvor du fortæller lidt om hvad sagen handler om…
Så kikker vi på hvad vi kan gøre ved sagen…

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 jo helt ude i hampen, hvorfor gør vi det …
Alle folk der arbejder løber stærkere og stærkere…
Det stærkere ”I” løber det færre skal der bruges …
Op tempoet hvis vi gerne vil have flere arbejdsløse…
Lad os nu tænke anderledes ned med arbejdstiden
Det vi har brug for er flere arbejdspladser….
Dem kan vi hurtigt skaffe ned med arbejdstiden…

