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1.-

Video:
Når man må leve for 2.000 kroner: http://youtu.be/pnuaTttQPK8
Meningsfyldt Aktivering 2011: http://youtu.be/Y6ppGM_GWfM
Jobcentret - et forvirrende forløb: http://youtu.be/4lvWXaX6o-E
Møde på’Jobcentret 2011.mov: http://youtu.be/9L4VK74KGv0
Analyse fra Min A-kasse - så meget slider ledighed på forholdet: http://youtu.be/vppXmGZQBnU
Arbejder jobcentrene i kollaboration med efterretningsvæsner? http://youtu.be/X7jDQTXtDFs
Lidt om hvordan det er at være landevejsridder: http://youtu.be/fbnL6hb8kb4
Reklame for ”BOO”: http://youtu.be/dl25QBdPI1k

2.– Efterlysning, vi har brug for folk i lokalområderne til at
hjælpevores kontaktpersoner:
Vi vil gerne have flere som vil hjælpe vores lokalekontaktpersoner.
Det er altid nemmer/sjover hvis man er flere til at hjælpe hinanden.
Det I skal hjælpe med er:
- info/oplysningsmøde …
- omdele info/oplysninger
Var det måske noget for dig?
Kontakt:
Peder Bæk
E-mail pederbk@yahoo.dk
Lokalkontaktperson http://www.behandlosordenligt.dk/36438549
HUSK der har aldrig været mere brug for os end ”NU”!

3.- Er du med iefterlønsordningen?:
Falder du ud af dagpenge systemet inden d. 30. dec. 2013.. så tænk dig godt om !!
Du må om ingen omstændigheder tage noget arbejde som vil/kan skubbe din dagpengeperiode.
Hvis du skubber din udfaldets dato til efter den 1. jan. 2014 vil de give store økonomisk problemer.
Hvis du ikke har brugt af din ret til at opsummer dine timer hvis du finder et job på under 29,6 timer om
ugen, kan du gøre det.. så er der som regel også ro fra jobcentret.
Det skubber ikke med dine dagpenge og du kan stoppe med jobbet når din opsummerings ret er opbrugt
og det er højest 30 uger…
Vigtigt!!! husk at søg om seniorjob mindst 3 mdr. før det bliver aktuelt med seniorjob …. Kommunerne
trækker det i langdrag …

4.- Læsebreve:
http://politiken.dk/debat/profiler/engel-schmidt/ECE2031471/den-roede-fradragsfane/
http://blogs.jp.dk/vaerdikrigeren/2013/07/26/s-f%c3%b8rer-krig-pa-vegne-af-deres-st%c3%b8rstesponsor/
http://politiken.dk/debat/profiler/hummelgaard/ECE2030199/peter-hummelgaard-der-er-god-grund-tilat-oenske-haevn-over-bankerne/
http://politiken.dk/debat/profiler/poulaaroee/ECE2027881/vi-har-allerede-sat-kursen-mod-den-naestekrise/
http://stiftenblog.dk/showpost.asp?bid=3516&pid=39748&utm_source=stiften&utm_medium=cmp&utm
_campaign=blog_highlights

5.-Praktik er helt ok hvisdet bliver brugt rigtigt:
Oplysning en virkelig oplevelse:
Jeg har oplevet den sjoveste/underligste/mærkelige praktik!!

Jeg har ikke set min jobkonsulent kun snakket i telefon med hende, har ikke snakket praktikken igennem
med arbejdsgiveren/jobkonsulent.. ((det skete i uge 27 derefter havde jeg ferie i 28-29))
Startede alene på jobbet mandag morgen 22-07-2013 (som sygetransport chauffør) der var ej heller
nogen da jeg kom hjem, det skete også tirsdag og onsdag … da jeg kom hjem onsdag aften (var
mesteren hjemme) da havde jeg kørt ca. 29 timer..
Så oplyste jeg mesteren om at når jeg havde kørt torsdag også ville jeg være på mindst 37 timer, så jeg
vil ikke komme om fredagen … HALLO så fik jeg at vide jeg skulle aflevere nøglerne og ikke komme mere
… skete 24-07-2013 …

6.-Jobfirmaet HKIhar udsendtsin årsberetning for 2012/13.
Jobfirmaet Hans Knudsen Instituttet, HKI, har udsendt sin årsberetning for 2012/13. Heraf fremgår det,
at årets resultat for 2012 blev til et minus på 3.3 mio. kr. Jobfirmadirektør Hans-Christian Jacobsen
skriver, at HKI har været nødt til at tilpasse og downsize organisationen. Det betyder vist på almindelig
dansk. At jobfirmaet har fyret personale.
HKI’s årsberetning kan læses her på nettet. http://aarsberetning.hki.dk/

7.-OplysningfindospåFacebook:
https://www.facebook.com/groups/pederbk/,
http://www.facebook.com/groups/ordentligt/
http://www.facebook.com/groups/279001142906/
http://www.facebook.com/groups/300094625321/
http://www.facebook.com/groups/170796093068424/,
http://www.facebook.com/groups/353358381445491/
http://www.facebook.com/groups/227931650683406/http://www.facebook.com/groups/4349671732599
49/
https://www.facebook.com/groups/279524045515087/
https://www.facebook.com/groups/BOO.EUROPE/
https://www.facebook.com/groups/429113003851914/
https://www.facebook.com/groups/282657711871170/
https://www.facebook.com/groups/654273601254198/
Med venlig hilsen fra facebook administratorerne.

8.-Denne mail kan bruges når du søger aktindsigt:
http://www.facebook.com/download/preview/565173643501783

9.- Vigtig hvis du på kontanthjælp/revalidering og skal have ferie:
Oplysning om ferie:
Du har mulighed for at holde 5 ugers ferie om året med kontanthjælp, hvis du har modtaget
kontanthjælp/revalidering uafbrudt i et år op til afholdelsen af ferien. Din ferie må du gerne holde i
udlandet.

10.-Nye folk i ”Behandl os ordentligt”:
https://www.facebook.com/camilla.sandberg.984Camilla Sandberg
https://www.facebook.com/Gitte63Gitte Olesen
https://www.facebook.com/tina.bentzen1Tina DP Sunshine Bentzen
https://www.facebook.com/lis.flemmerLis Flemmer
https://www.facebook.com/ilse.j.johansenIlse Jeanette Johansen

11.-Hvorfor bruger kommunerne ikke denne § noget oftere:
http://www.dukh.dk/netradgivning/fortidspension/midlertidig-fortidspension

12.-Er du på kontanthjælp kan du se/finde regler her:
https://www.borger.dk/
http://bm.dk/
http://bm.dk/da/Tal%20og%20tendenser/Satser%20for%202013.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik.aspx

----- ¤¤¤¤¤ ----Brug for hjælp: Så gå ind på hjemme siden:

http://www.behandlosordenligt.dk/51270069
Og se hvem du kan kontakte og få den hjælp du har brug for!!

Nu starte vikampen på at vi alle deles om det arbejde som er her og nu ... så håber vi I kommer og
kæmper med... se videoen den viser hvis vi hjælper hinanden kan vi klare alt!
http://youtu.be/t3DDjeVeJu4
Løsning på arbejdsløsheden: Konjunktur bestemt arbejdstid samt plads til alle på det danske
arbejdsmarked uanset hvor meget du kan arbejde: http://www.behandlosordenligt.dk/128605076 &
http://www.behandlosordenligt.dk/128605060

Skal vi hjælpe hinanden?: Ved at samle endnu flere der vil bakke os op samt melde sig gratis ind her:
http://www.behandlosordenligt.dk/38661217

----- ¤¤¤¤¤ ----Vores sang sunget/skrevet: Arne Wurgler: http://www.behandlosordenligt.dk/55871796
Mangler du en bisidder?: http://www.behandlosordenligt.dk/128605071
Husk sæt altid vores logo på det papiret/mail I sender til kommunen, jobcentret og a-kassen
Her kan du finde logo: http://www.behandlosordenligt.dk/36438523

