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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 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 mødes med så mange som muligt af jer…

Send post til os: behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Vi vil få et samfund der bliver opdelt endnu mere i lag:


Karaktermur vil sætte unge ude af stand til at deltage i demokratiet
Uddannelse danner ikke blot til arbejdslivet, men til hele livet, og
heri ligger også den demokratiske dannelse.

Vigtige ting siden sidst:


TANDSUNDHED: Hvis folk på kontanthjælp ikke kan betale for et
forebyggende tandeftersyn, har de nu Ankestyrelsens ord for, at
udgiften skal dækkes af det offentlige. Det vil sikre bedre tandsundhed hos socialt udsatte, lyder det. Læs mere



Hvem er mest syge – politikerne eller de syge? - Det er rystende, at
politikerne ikke ser på det menneskelige aspekt, men kun følger lovens paragraffer og det økonomiske aspekt. Læs mere

Da mener fleksjob er en sovepude:


Danskere går amok i korte fleksjob. Læs mere



Antallet af fleksjobbere er samtidig vokset, og det er især gruppen
af minifleksjobbere, som trækker op.
Det er et problem, mener Dansk Arbejdsgiverforening (DA), som
kalder minifleksjobordningen for en sovepude.

Hjemløs i en alder af 82 år:


H GILLELEJE: ”Jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg
er et nervevrag”, lyder det desperat fra Ejvind Eliasen, der sidder
over for mig. I løbet af det seneste halve år har han kæmpet for at
få kommunens hjælp til at finde en ældrebolig. En kommune han
aldrig før har ligget til last, for han har altid sat en ære i at klare sig
selv. Men i nødens stund kan selv en stolt skipper få brug for en
håndsrækning fra samfundet, men den kan man kun få, hvis man
passer ind i kommunens skemaer. Det gør Ejvind ikke, mener
kommunen. Læs mere

Havde ikke råd til sønnens konfirmation:


Flere hundrede danskere søger om økonomisk hjælp for at få råd til
børnenes konfirmation. Læs mere

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

Månedens digt maj:


Et møde.
Der sad på en bænk ved St. Jørgens Sø en snavset, forhutlet
svajer. I den ene hånd holdt han en pose med brød, i den anden
en halv-drukket bajer.
Han stank lidt af mug, da jeg satte mig ned for at kigge på
blishøns og ænder. “Mangler du noget at fodre dem med?” “Nej,
jeg venter på nogen jeg kender.”
Så tog han sin flaske og holdt den frem, “mangler du noget at
drikke? “Nej tak, sagde jeg kort, “jeg skal lige straks hjem, men
tak og farvel - jeg må stikke.”
Jeg rejste mig hurtigt, klar til at gå, men han rakte mig hånden,
beleven. Hvor var han dog snavset og skiden grå, men jeg gav
ham alligevel næven.
“Du kender mig ikke igen, gør du vel?” Han holdt mig fremdeles i
hånden. “Jeg ligner nok ikke mere mig selv ,” sagde han hæst,
mens jeg veg lidt for ånden.
“Nej, skulle jeg kende dig,” spurgte jeg dumt, mens jeg gik et par
skridt tilbage. Øjnene tiggede, tryglede stumt, mens jeg så på
hans dirrende hage.
“Beklager,” sagde jeg, “jeg tror du tager fejl af mig og en anden,
du kender.” Stanken og snavset gjorde mig stejl, og jeg væmmes
ved dårlige tænder.
“Undskyld,” sagde han sagte, “nu ser jeg det godt, du er ikke den
Ørnulf jeg kendte.” Så tog han sin pose og nikkede blot, “hvad
fanden - hvad kan man forvente.”
Han vendte mig ryggen og gik sin vej, mens jeg stod der, og så
ham forsvinde. Hvem var denne mand, hvorfra kendte han mig?
Vil jeg se ham igen, nogensinde? Skrevet af Ørnulf Opheim

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…

Bisidder team:

Bisidder:


Her finder du vores bisiddere



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, sig aldrig noget du ikke ønsker at høre fra andre, tænkt dig om 2 gange inden du siger det du vil have ud, husk altid et er hvad
du siger, noget andet er hvad folk høre, det er tit og ofte
vidt forskelligt … så kan det aldrig gå helt galt.

Behandl os ordentligt har lige haft fødselsdag:


Behandl os ordentligt har lige haft 6 års fødselsdag, vi
startede den 19-04-2010 med et møde på AOF i Skive.
Fra vores første møde til nu er vi vokse os store med
flere hjemmesider, 110 facebook grupper, afholder
bisidder kurser, hjælper mange mennesker hver dag
med at svare på deres spørgsmål, som de ikke kan få
hjælp til andre steder, vi lytter også til hvad folk har at
sige og fortælle om de oplevelser de har været ude for.
Der er mange som har givet udtryk for det er glade for vi
findes, flere og flere roser vores hjemmesider…
Lad os håbe vi kan hjælpe endnu flere i fremtiden, samt
vi kan være med til at ændre tingene til det bedre, for
folk uden for arbejdsmarkedet, ikke ved at rulle tingen
tilbage til som de var før reformerne, men ved at tænke
ud af boksen, nedsætte arbejdstiden (det giver flere job)
nye boligformer (det giver, billiger husleje og bedre
social sammenhold) vi arbejder på tingene håber der
kan starte et projekt i år. – Vil og blive mere synlig ude i
samfundet … M.v.h. Behandl os ordentligt

Vi skal arbejder for at få et mere bæredygtigt samfund!!
Bier, økologisk have, landbrug, kolonihaver, boformer…
Vi skal vide hvordan vores fødevare er bearbejdet ”nu”

Her handler befolkning på egen hånd:


82-årig fisker bliver hjemløs om få dage: Nu er hjælpen
på vej Historien om Eivind Eliasen, der ikke kunne få
hjælp af kommunen har skabt røre landet over. Nu
træder borgerne i karakter og finder selv en løsning Læs
mere

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.

Ringe til os, hvis du har noget på hjertet 20 90 55 15

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…
Praktik/aktivering kan kun bruges til at fyre flere…
Tempoet op, hvis vi gerne vil have flere arbejdsløse
Lad os vise, vi kan tænke anderledes, ud af boksen
Hvad har vi brug for ? flere arbejdspladser….
Dem kan vi hurtigt skaffe, ned med arbejdstiden…

