”Behandl os ordentligt” (Græsrod) Månedsbrev-august-2014 (Nr.-8)
Det er sket i Behandl os ordentligt siden sidst og fremtid:
 Behandl os ordentligt (Lissi Andersen) har sendt mail til alle landet kommuner for at høre deres
holdning til at give tilladelse til borgerne om lydoptagelse af samtaler/møder. På grund af ferie er
der kun kommet få svar men de er alle meget ens. Disse kommuner tillader lydoptagelse af samtaler men desværre er der få som vil prøve at krybe uden om. Alle holder sig til Ombudsmanden
årsberetning 2005 og til persondataloven. Yderligere vil blive sendt ud når alle svar er indkommet.
 Behandl os ordentligt deltager i Frivillig Messe i Skive den. 26.september 2014 alle er velkommen til at møde op til en snak og se hvad vi står for.
 Her er en gruppe BOO kan gøre noget for fremover skrabe pensionister.
Om Behandl os ordentligt:
 Hent flere oplysninger her: www.behandlosordenligt.dk
 Vores Facebook grupper: http://www.behandlosordenligt.dk/36438544
 Håber i alle vil være med til at samle folk i ”BOO” så vi bliver endnu stærkere
 Bliv medlem: http://www.behandlosordenligt.dk/38661217
 Vigtigt altid gratis at være at medlem, få info, stille spørgsmål om de problemer man har.
 Brug vores logo/folder
 Kontakt Talsmand: Peder Bæk pederbk@behandlosordenligt.dk, 20 90 55 15, Facebook
Behandl os ordentligt møder:
Café aften i Skive Tema: "Føler du, man løber panden imod en mur i det kommunale system?" ”Alle er
velkommen – Gratis entré” Der bliver serveret kaffe og småkager
Sted: Hjalmar Kjems Allé 6A i kælderen, 7800 Skive - Tid: Onsdag den 27-08-2014 kl.19.00–22.00

Har du mødt en mur i kommunen, Synes du din sag trækkes ud?

Socialrådgiver Mette Heap (Kendt fra Irene ”sultestrejke” sagen i Skanderborg). Holder foredrag om: "Dig og sagsbehandleren" & "Hvad kan du forlange
og hvad må din sagsbehandler

Kaffe og rygepause, Hvad betyder kommunens ledder ret?,ptage samtaler
er det lovligt?, Hvad kan vi gøre?
Yderligere oplysninger: Peder Bæk Tlf: 20 90 55 15, E-mail: pederbk@behandlosordenligt.dk
Info - Møde i Herning:
Info aften: Tema: "Er der brug for Behandl os ordentligt?" ”Alle er velkommen– Gratis entré”
Sted: Herning Frivillig Center Fredensgade 14-7400 Herning
Tid: Lørdag den 23-08-2014, kl. 13.00 – 17.00
 Hvem er Behandl os ordentligt?
 Hvad vil Behandl os ordentligt?
 Projekter vi har gang i
1.-Alle til folkemøde..
2.-Hvordan ser de forskellige kommuner på at optage samtaler på diktafon..
3.- Gang i sociale projekter..
4.- Kampagne Nyttejob = Slavearbejde.
 Rygepause
 Facebook?
 Optage samtaler er det lovligt?
 Hvad kan vi gøre?
Yderligere oplysninger: Peder Bæk Tlf: 20 90 55 15, E-mail: pederbk@behandlosordenligt.dk
Info – Møde i Kolding:
Info aften: Tema: "Er der brug for Behandl os ordentligt?" ”Alle er velkommen– Gratis entré”
Sted: Kolding Bibliotek(Mødelokale 1) Slotssøvejen 4-6000 Kolding
Tid: Lørdag den 06-09-2014, kl. 13.00 – 17.00
 Hvem er Behandl os ordentligt?
 Hvad vil Behandl os ordentligt?
 Projekter vi har gang i
1.-Alle til folkemøde..
2.-Hvordan ser de forskellige kommuner på at optage samtaler på diktafon..
3.- Gang i sociale projekter..
4.- Kampagne Nyttejob = Slavearbejde.
 Rygepause
 Facebook?




Optage samtaler er det lovligt?
Hvad kan vi gøre?
Yderligere oplysninger: Peder Bæk Tlf: 20 90 55 15, E-mail: pederbk@behandlosordenligt.dk
Info – Møde i København:
Info aften "Er der brug for Behandl os ordentligt?" ”Alle er velkommen – Gratis entré”
Sted: Rantzausgade 34A st., 2200 København Tid: Onsdag den 10-09-2014, kl. 19.00 – 22.00

Hvem er Behandl os ordentligt? Hvad vil Behandl os ordentligt?

Projekter vi har gang i 1.-Alle til folkemøde.. 2.-Hvordan ser de forskellige
kommuner på optage af samtaler på diktafon 3.- Gang i sociale projekter..

Rygepause, Facebook? Optage samtaler er det lovligt? Hvad kan vi gøre?
Yderligere oplysninger: Peder Bæk Tlf: 20 90 55 15, E-mail: pederbk@behandlosordenligt.dk
Dette




sker i Behandl os ordentligt i den kommende måned:
Vi søger efter Frivillige se her kontaktpersoner.
Kontaktperson reklamer lokalt for Behandl os ordentligt samt hjælper med lokale projekter.
Har du lyst at være admi til en af Lokal Facebook grupper (krav mødes face to face)
Behandl os ordentligt Nyttejob = Slavearbejde kampagne
 Mere slaveri: http://dinby.dk/slagelse/erhvervsforeningen-citykorpset-er-blevet-ren-winwin
 Working poor = Slavearbejde: http://arbejderen.dk/node/151124

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:
 Flere kommuner konstaterer, at par er flyttet fra hinanden på grund af kontanthjælpsreformens
krav om gensidig forsørgelse. Socialrådgivere opfordrer politikerne til at ændre loven. Citat slut.
 Hvilket vi her i " Behandl os ordentligt" har skrevet fra dag 1. fra reformen blev kendt:
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE6851616/kontanthjaelpsreformen-far-par-til-at-flytte-frahinanden
 Blot halvdelen af alle forløb med nyttejob bliver gennemført. Ekspert vurderer, at ordningen virker efter hensigten. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/07/04/174902.htm
 Albertslund hemmeligholder regler for kommunens kontrolgruppe:
http://www.information.dk/501004
 Hvis mentorordningen bruges korrekt, kan den være en stor hjælp for udsatte borgere, mener
professionel mentor: http://www.information.dk/503942


Anbragte unge får hjælp uden om systemet, Når tilværelsen strammer til, kan man som regel altid ty til mor og far. Men for anbragte børn mangler familien ofte, og derfor er den uafhængige
organisation, Baglandet, en vigtig hjælper.



http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Trekanten/2014/06/25/071510.htm
Jeg har fået nok: Jobcentrenes cirkuslege er dybt ydmygende

Video der kan være oplysende:
 Se de otte interviewfilm, som alle sætter fokus på psykisk sygdom i familien:


http://psykiatrifonden.cmail1.com/t/j-l-iduujld-oqftduh-y/
Mathias Søndergaard, 19 år, lever i konstant smertehelvede og kan ikke gå mange meter. Alligevel er han for rask til at få pension: http://www.tv2nord.dk/artikel/310841:Regionalenyheder--19-aarig-er-for-rask-til-pension



Førtidspension - en saga blot. Dog positivt at Bent Bøgsted (DF) også ser at deres nye reform
rammer fatalt. Et fald på 68 % af nye tilkendelser på et år, skyldes det færre syge? . Nej absolut ikke, det var også svært nok at få tilkendt en pension før reformen
http://www.tv2nord.dk/video/48247




Skal man til at sultestrejke for at få hul igennem til kommunen? http://youtu.be/ipywBXW2ARQ
Alle har brug for ferie - også selv om man har problemer med at huske den.



http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/07/18/213412.htm
I Horsens fik en person i nyttejob opgaven at rengøre private biler for de ansatte på jobcentret
http://www.tvsyd.dk/artikel/250393:Nyttejobber-skulle-rengOere-de-ansattes-biler

Diverse om sygdom:
 Her kan du bestille ledsager hvis du har brug for det:
https://www.borger.dk/Sider/Ledsageordning.aspx?NavigationTaxonomyId=01f8fd79-8bd942b1-89e2-8eef3084179b


Oplysninger om hvor/hvordan du søger ledsagerkort: http://www.plads-tilspecielboern.dk/87575505



Hvert år bliver flere hundrede danskere ramt af den alvorlige hjernesygdom viral meningitis. I
mange tilfælde er det svært at opdage sygdommen, fordi dens symptomer minder om en slem
omgang influenza. Derfor opfordrer overlæge Peter Leutscher fra Aarhus Universitetshospital nu
både patienter og de praktiserende læger til ar være langt mere opmærksomme på symptomer
som træthed og hovedpine
Læs mere: http://www.tv2oj.dk/artikel/219460:Aarhus--Overlaege--Vaer-opmaerksom



Blåt sygesikringskort dækker ikke alt. Hver tredje rejsende dansker tror fejlagtigt, at de kan få
hjemtransport dækket, få behandling på privathospitaler og få dækket udgifter til medicin, når de
rejser på det blå EU-sygesikr: http://mja.dk/artikel/blt-sygesikringskort-dkker-ikke-



alt#.U8uNEVpMf1A.facebook
Psykisk syge træner i at mestre livet:



http://www.skivefolkeblad.dk/article/20140715/LOKALT/140719965
Hedebølgen er over os: Det kan føre til smertefulde bivirkninger, hvis du blander solbadning med



den forkerte medicin: http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4928830.ece
Salget af antidepressiv medicin har været faldende de sidste år. I 2011 toppede salget med 83,9
dagsdoser pr 1.000. indbyggere. I 2013 var antallet faldet til 78,9 dagsdoser. Det viser tal fra
Statens Seruminstitut.
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2347490/praktiserende-laegerskruer-ned-for-antidepressiv-medicin/

 Oplever misbrug af forskning: Hos Forskningscenter for Funktionelle Lidelser, hvor forskerne
blandt andet arbejder med fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom, har man set sig nødsaget til
at lave et afsnit på forskningscentrets hjemmeside rettet mod kommunernes sagsbehandlere.
Her slår forskere fast, at der er tale om alvorligt syge mennesker, og at centrets forskningsresultater ikke må bruges til at fratage de syge retten til forsørgelse: http://www.avisen.dk/usynliglidelse-det-er-ikke-noget-vi-bruger-her_274524.aspx?fk=1&deck=A
Om sygdomsreformer:



Fra 1. juli er syge borgere altid sikret forsørgelse.pdf
Hvad betyder den nye sygedagpengemodel for dig.pdf



Ny sygedagpengemodel.pdf

Selvmord (pårørende):


Da jeg (Flemming Nielsen) igennem mit frivillige arbejde i græsrods forening ”Behandl os ordentligt” 6-7 gange har konstateret at medlemmer har skrevet på vores vægge om selvmord (pårørende), og der på samme tid har været skrevet lidt i pressen om nogle få tilfælde i pressen (Bla.
Brøndby sagen ), er vi klar over at selvmord blandt sociale klienter er et problem som er stigende
Læs mere her.

Om seniorjobber:


Seniorjobber blev bortvist fordi han insisterede på at optage samtale. Må man optage en tjenstlig
samtale med sin kommunale arbejdsgiver? Det kommer retten nu til at afgøre, for fagforeningen
3F mener det er en principiel sag:
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/MidtVest/2014/07/14/071544.htm




http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4vest/p4-morgen-5787
http://www.skivefolkeblad.dk/article/20140714/LOKALT/140719966
Seniorjobber blev bortvist fordi han insisterede på at optage samtale (TV midt vest):
http://frontend.xstream.dk/tvmv/?id=36156

Oplysning:



Hjemmesiden blevet jævnligt ændret Kik forbi her:
Se, hvordan du hurtigt giver din computer sin ungdom tilbage: http://jyllands-



posten.dk/digitalt/computer/ECE6801745/fire-tips-far-din-windows-pc-op-i-fart
Jeg kan desuden bl.a. anbefale at bruge programmet CCleaners funktion til at fjerne overflødige
og nytteløse instruktioner i den såkaldte registreringsdatabase.
www.piriform.com/ccleaner/download
Og derefter foretage en defragmentering af harddisken.
Begge dele jævnligt - hver anden eller hver tredje måned, f.eks.

Fattigdom:


Fattigdommen stiger i Danmark og flere rykker under fattigdomsgrænsen. På Sjælland er antallet
af fattige fordoblet på ti år. http://www.avisen.dk/ny-rapport-fattigdommen-vokserstadig_276967.aspx?fk=18&deck=D

Efterlysninger:
 Vi søger efter 1 eller 2 der har interesse i at lave samt føre kartotek i vores fundraising gruppe,
der behøves ingen kendskab da du bliver oplært her hos os, skulle du have lyst så send en mail

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 det.




Hvordan låses en Spiriva op og får 4 gange mere medicin: Se videoen her

Er du på ledighed ydelse og ikke længere i job..så mister du beskæftigelses fradraget, som for
mennesker i job stiger med omkring 8000 årligt..men ikke til dig der er på ledighed ydelse.
Husk også at ændre dit forskud opgørelse hvis du er på ledighed ydelse.

M.v.h.

Her kan du se hvad sammenhold betyder: https://www.facebook.com/photo.php?v=289486967787367
Omdelere søges til Behandl os ordentligt foldere (over hele landet)
Steder: Biblioteker og andre offentlige steder, hvor du kan få lov at lægge dem
Tid: når det passer dig
Hvis det har din interesse, så kan du henvende dig til:
Peder Bæk, Tlf. 20 90 55 15, e-mail: pederbk@behandlosordenligt.dk

