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BOO - Nyhedsbrev:

Folkets organisation
(Talerør for folk uden for arbejdsmarkedet på overførelses indkomst)

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

Behandl os ordentligt er non profit, folkets organisation, 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…

Kommende møder:
Så mødes vi i København (alle er velkommen)

Dato: fredag den 12.august 2016 kl.16:00 – 19:00
Sted: Rantzausgade 34A, st. 2200 Kbh. N
Mødet omhandler:
Der bliver fortalt om hvad behandl os ordentligt har arbejdet med
siden vi startede den 19.april 2010, Vi vil også meget gerne tale med
DIG om hvad og hvor vi vil arbejde hen imod i fremtiden. Samt
aktuelle emner vil blive vendt.
Se mere her: Så mødes vi i København (alle er velkommen)
Tilmeld dig så du er sikker på en plads, senest 7.august-2016
Tilmelding på PB, sms 20 90 55 15, mail:
behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Behandl os ordentligt BOO nyhedsbrev Støtteforening Hjælp til Hjælp Talerør:
Behandl os ordentligt

Ringe til os, hvis du har noget på hjertet 20 90 55 15
Eller skriv behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Efter kontanthjælps loftet er vedtaget, ved vi der er mange som, vil
få problemer med at finde de 225 timer og derfor vil blive ramt på
økonomien…
Derfor skal vi tænke ud af boksen, bofællesskab, alle mulige former
for rodfrugts produktion, skal hilses velkommen..
Vi skal give folk noget at tro på, og hjælpe dem, med det de skal
bruge hjælp til ...
Husk Rom blev ikke bygget på en dag!!!

Lissi Andersen siger:


Vågner i dag til et chok og tror det værste. I E-boks indbakken er
der kommet en regulering fra Udbetaling Danmark og jeg tænker
jeg skylder da ingen penge til dem, og jeg har da ingen ændringer
haft, så hvorfor nu denne regulering
Jeg kan mærke mit hjerte allerede banker og tænker det værste.
Jeg logger langsomt og forsigtigt på e-boksen og åbner for at se
hvad det er og...
Puha det er bare Udbetaling Danmark som har fundet ud af de nu
vil lave en årlig kontrol af om jeg har tjent penge i 2015 og da jeg
ikke har det, så er der ingen ændringer eller regulering alligevel og
der følger en oversigt med.
Nu er jeg ikke mere bange, men skifter til vrede for er Udbetaling
Danmark slet ikke klar over at de sende disse oplysninger ud til syge mennesker og så oven i købet med overskriften Regulering. Udbetaling Danmark burde får vide at for det første så sendes der en
besked ud til alle pensionister om at de vil til at lave en årlig kontrol
af ens indtægter og så synes jeg absolut ikke dette skal hedde en
regulering når der ingen regulering er, men kalde det en årlig kontrol som det er
Jeg kan godt forstå de siger vi pensionister koster mange penge,
når der nu endnu en gang skal postes penge ud til kontrol og forsendelse til alle pensionister i stedet for kun at sende ud til dem
som virkelig skal have denne regulering pga. indtægt fra anden side
Det er total spild af Udbetaling Danmarks ressourcer og penge,
men sådan er det jo hele vejen igennem med det offentlige eller
dem som arbejder for det offentlige
Så får i jeres E-boks en meddelelse om en Regulering af din pension, så tag det roligt for det er nok ikke noget med mindre der er noget du ikke har oplyst til Skat

”Vigtigt” Nye klagefrister fra Ankestyrelsen:


Læs her

Fattigdom bliver støre i Danmark:


Fattigdom er stigende efter kontanthjælpsloftet blev indført.
Vi tro vejen frem kan være at lave en masse bofællesskaber.
En gruppe mennesker får færre og færre midler fremover, derfor
kan der være god mening i at bo sammen, Tv, internet, telefon kan
man være fælles om, det giver sammenhold og besparelse…

Du må altid have en mening samt sige fra:


Alt for mange mennesker, parre bare ordrer og slår hjernen fra,
lige meget hvad du gør eller laver, så tænk over om du kan stå
inde for det du gør, vil du selv finde dig i at få samme behandling,
hvis ikke så sig fra, det er da helt hul i hovedet at udføre gerninger man ikke selv vil finde sig i det gælder jo lige meget om du er
politimand, sagsbehandler eller politiker!!! Se video

Sanktionsreglerne overfor kontanthjælpsmodtagere:

 Sanktionsreglerne overfor kontanthjælpsmodtagere har
kommunerne svært ved at bruge rigtigt
I de fleste sager ville borgeren have vundet, hvis de havde anket sagens afgørelse til Ankestyrelsen Læs mere
Medlem i Behandl os ordentligt:

 BOO har siden 01-01-2016 til dato fået 210 nye medlemmer det vil
sige 126 nye medlemmer i første kvartal og 84 nye medlemmer i
andet kvartal, vi bliver flere og flere.
Være med til at spred reklame for os, så der kommer mange flere…

Lolita vender ryggen til jobcentre:


For nogen tid siden skrev vi om Lolita Solsikke Christensen, som
skulle i arbejds-prøvning med henblik på at undersøge, om hun
var syg nok til at få tilkendt førtidspension.
Hendes arbejdsevne blev beregnet til 25 minutter om ugen. De
resterende 35 minutter hvilede hun i den seng, som Jobcenter
Randers havde stillet til rådighed på arbejdspladsen. Se her

Oplysning:


Oplysning:
Den Sønderjyske firma Sitel, mener åbenbart de er rigtigt gode
De siger i hvert fald at ansatte i Sitel føler sig i gode hænder..
Sitel Denmark ApS Ellegårdvej 23 A
6400 SØNDERBORG
”Det siges de går efter kontanthjælpsmodtager og dem der står til at
falde ud af dagpengesystemet, kan det være fordi de affinder sig
med meget mere uden at sige noget ???”
Det er så åbenbart ikke alle ansatte som har samme mening, en siger, er du træt af at modtage Kontant hjælp og bor du i Sønderborg
så få arbejde på SITEL... Her er din daglige ikke den skarpest kniv i
skuffen, løn og timer skal du ikke regne med stemmer overens med
din indsats.
Denne firma er under alt kritik, men du kan så sige at du har arbejde, når nogen spørger hvad du laver...
Siger Lena Steenholdt som selv har arbejdet i Sitel, hun har stadigvæk løn hun ikke har fået!! Så hendes råd er til folk pas på med
dette firma …

Efterlysning:


Vi efterlyser skurvogne/boligcontainer, som gives væk eller sælges
for små beløb.
Ved du hvor der står en sådan, så giv os lige en mail behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Sådan finder du Behandl os ordentligt facebook grupper:



Skrive vores navn i søgefeltet så kommer dette her frem.
Vi har facebook grupper i alle kommuner.

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
Behandl os ordentligt har åbnet ny gruppe om psykiatrien, hvor vi vil
oplyse og debatter om det alternative i sted for medicin... Se her

Månedens digt juli:


En trosbekendelse.
Jeg samler på originaler,
I andre, må samle jer selv.
Hvor I formes af idealer,
vil jeg formes, af livets elv.
I vandrer, langs anlagte veje,
jeg vil trampe, min egen sti.
I frygter, at vejen skal dreje,
jeg elsker den, netop fordi.
Jeg tror på det originale
som aldrig er fundamentalt,
men tilbedes, som det normale,
om så det er godt, eller galt.
Måske skal vi mødes ved målet,
gud ved, hvad I andre har lært.
Jeg brændte, som kævlen på bålet
for det, som jeg selv havde kært.
Skrevet af Ørnulf Opheim

Bisidder team:

Bisidder:


Her finder du vores bisiddere



Opråb!! Vi mangler bisidder i hele landet.. nogen der
kunne tænke sig at deltage i bisidder kursus
Så skriv til: behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

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

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…

Har i problemer med 225 timer:


Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis ”I” har problemer med at optjene de 225 timer som man skal, for ikke at blive trukket i kontanthjælp.
Send en mail: behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

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.

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

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.

Find os på facebook:
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…
Tvinger folk i arbejde 225 timer…
Der er jo ikke arbejde til alle, der er flere og flere som mister jobbet….
Tænk sig der er nogen som vil ramme de svage endnu en gang…
Praktik/aktivering/løntilskud gør jo sådan der er færre job...
Hvorfor løbe stærkere, når det giver flere arbejdsløse…
Hvorfor ikke viser vi kan tænke anderledes, ud af boksen..
Hvad har vi brug for ? nytænkning og flere arbejdspladser.
Dem kan vi hurtigt skaffe, ned med arbejdstiden, nye job…

Vi kunne godt bruge nogle ordstyrer i vores lokalgrupper.
Hvad skal en ordstyrer?
En ordstyrer skal hjælpe med at holde ro og orden i gruppen.
Samt lægge artikler, oplysning om hvad kommunen laver, op i gruppen fra
lokalområderne

Altid god med et stort rodnetværk!

