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”ikke partipolitisk”
Organisation
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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…

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

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

Ny facebook side Hjælp til hjælp

Du kan søge om hjælp til dine børns fritidsaktiviteter her
Der er sidste dato den 15. august 2016
Svar kan forventes i midten af september 2016
Når du er på offentlig ydelse og det er uanset om du er på dagpenge, efterløn, kontanthjælp,
revalidering, handicap - SU, førtidspensionist, uddannelseshjælp, sygedagpenge,
arbejdsmarkedsydelse, pension, løntilskudsjob, ressourceforløb, fleksjobvisitering eller
jobrotation
Du må dyrke dine frivillige interesser. Du må arbejde op til 15 timer om ugen
som frivillig. Der
er dog tilfælde, hvor dit frivillige arbejde ikke matcher din job plan hos kommunen. Så derfor
tal altid med din sagsbehandler, så I sammen kan finde ud af, hvordan og
hvor meget frivilligt
arbejde du kan deltage i
Det at arbejde frivilligt kan have stor betydning for dig som er arbejdssøgende, da du har
noget at tilføje på dit CV når du søger job. Det viser at du har været i gang
og ikke mindst
måske lært noget nyt som er tegn på viljen til at lære noget nyt
Er du i et forløb hvor din arbejdsevne skal vurderes, så vil dine frivillige indsatser tælle med i
den samlede vurdering

De frivillige har aldrig haft så travlt:


De frivillige har aldrig haft så travlt som nu i Behandl os ordentligt
pga. stramninger overfor næsten alle som er på overførselsindkomst. De frivillige lytter og græder med jer borgere som det går ud
over. De frivillige er ude som bisidder og hjælp pr. mail eller mobil.
Facebook gløder med spørgsmål og trøstende ord. De frivillige Læs
mere

Landet rives i 1000 stykker:

Rystende at vores lille land med en masse godt ting i, er blevet
revet i 1000 stykker..
Nu er velfærd en købs vare …
Folk bør vide, at det kan ske for dem:


Sidste uge fortalte 47-årige Pia Nielsen i Ekstra Bladet, hvordan
Slagelse Kommune for anden gang har nægtet hende førtidspension og sendt hende i ressourceforløb - på trods af at hendes
egen læge erklærer hende uegnet til at arbejde.
- Jeg stiller mig frem, så folk ved, at det kan ske for dem, siger
hun. Læs mere

Syg i Danmark:


Kan man kalde et land man ikke tør sygemelde sig i, for et velfærdssamfund? Tina var syg af stress, men skyndte sig i job: Det
skræmte mig at være på sygedagpenge
De mange krav fra kommunen skræmte Tina til at skynde sig at
melde sig rask og søge nyt job, da hun var syg med stress. Men det
gav bagslag Læs mere

Psykiatrien:


Psykisk syge dør langt tidligere end resten af befolkning. Oftest er
det fordi, der ikke er fokus på patientens fysiske sygdomme i behandlingen



Psykiatrien skriger på et nyt menneskesyn. Psykiatrien opfatter i
stigende grad mental lidelse som hjernefejl, der skal rettes. Resultatet er et menneskesyn, der udstiller nødlidende som syge, og et
overforbrug af medicin frem for nærvær og vejledning



Toårig intens indsats hjælper psykisk syge unge. Efter et selvmordsforsøg lærte Anna Arendse Thorsen at håndtere sin psykiske
sygdom takket være et intensivt behandlingstilbud. »Livsnødvendigt«, siger hun om forløbet.

Oplysning:


Kan det være meningen at HKI skal skovle den ene million efter
den anden ind på arbejdsløse borger?
Job firma HKI, som er kendt for at sætte arbejdsløse til at lave collager, er en ren pengemaskine.
HKI udsendte ny årsberetning den 24. juni 2016, og i seneste regnskabsår opnåede jobfirmaet:
Bruttofortjenesten var på 49,7 millioner kr.
Egenkapitalen blev forrentet med 45,5 %.
Afkastningsgrad på 63,9 %.
Næsten 1500 borgere var i et forløb på HKI i 2015.
http://aarsberetning.hki.dk/regnskab/2015_i_tal/
HKI´s afklarings- og udviklingsforløb med collager er blevet beskrevet i Rødovre Lokal Nyt.
Artiklen indeholder også et billede af job firmas direktør HansChristian Jacobsen, der er i gang med at lave sin egen collage.
http://e-pages.dk/rodovrelokalnyt/129/4

Vigtigt – vigtigt – vigtigt – vigtigt – vigtigt – vigtigt
Skulle der være nogen som har været gennem HKI’s pengemaske
og haft dårlige oplevelser med det, er I velkommen til at sende os
en mail og fortælle hvad I har været igennem.

Månedens digt august:


Mel.: Hvem sidder der bag skærmen
Hvem sidder foran skærmen
og skriver læserbrev
om det, som ingen tænkte
og derfor aldrig skrev.
Det er såmænd Oline,
som nu har fået tid,
og skriver, død og pine
om pligt, som tidsfordriv.
Oline har en mening
om alt, og ingenting.
Det er en daglig træning
så hjernen, er i sving.
På nettet kan hun finde,
alt det hun ikke ved
men søger tit i blinde
indtil, hun ved besked.
Nu kan hun meget mere
end før hun fik sin skærm
og vil så gerne være
belærende, og ferm.
Når meningen står skrevet
så sidder hun og ser
på dagens læserbrev,
mens hun morer sig, og ler.
Så husk, der er en mening
med alt og ingenting,
det vigtigste er nok,
at vi holder os i sving.
Oline har den lykke,
at alt, hvad der er slemt,
skal ingen undertrykke,
før det, igen er glemt.
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

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…

Det er jo helt ude i hampen, når vi accepter det som sker…
Tvinger folk i aktivering/praktik…
Går vi ind for, dem der skaber aktivering skal have millioner?…
Vi skal tænke på det enkle menneske…
Vi skal sætte personen i fokus, lytte og hjælpe...
Hvorfor løbe stærkere, når det giver flere syge og 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…
Vil vi have folk lytter på os må vi også selv lytte…

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

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

M.v.h.
Styregruppen:
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”Der tages forbehold for tastefejl mv.”

