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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 video http://youtu.be/18aik0OC8Sg
Vigtigt altid gratis at være at medlem, få info, stille
spørgsmål om de problemer man har.
Brug vores logo/folder
Vi søger efter Frivillige se her.
Kontakt Behandl os ordenligt
Her kan du hente en Behandl os ordentligt logo til din facebook profil billede: Se mere her

Nyt fra støtteforeningen ”Hjælp til Hjælp”:
Se vores hjemmeside, Se vores hjemmeside Støtteforeningen
hjælp til hjælp har fået hjemmeside www.hjælptilhjælp.dk, gå
ind os se og læse om os …

Nyhedsbrevet:
Vil fremover også kunne læses her http://boonyhedsbrev.dk/ der vil køre en overgang i 2-3 mdr. hvor
nyhedsbrevet kommer begge steder.

Sket i ”Behandl os ordentligt siden sidst:


En af BOO arbejdsgrupper holder møde (er start op efter
ferien), gruppen arbejder med flere projekter.

Heine, Lissi, Dennis og Peder
Nogle af de ting vi også arbejder i er hjemmesider, se
vores nyhedsbrevs hjemmeside hvis i ikke allerede har
set den www.boo-nyhedsbrev.dk
Vi arbejder også på at forny www.behandlosordenligt.dk
hjemmesiden …

Oplysnings video:


Har fået nok så nu kontaktet TV2 men Intet hørt så lagt
video ud siger Pia Nielsen, Se mere



Lissi Andersen skriver: Sådan kan en skralder se ud i
år 2015 og samlign det med skralderen fra 50érne.
Skralderen dengang var også klunser, så hvor langt er vi
nået... - Jo vi er skam kommet tilbage til de gode 50ére
som nogle kalder dem og i dag siger de vi ingen fattige
har, jeg kan ikke se forskellen, men ser at ingen vil gøre
noget for dem som ikke kan få mad og tøj uden at skralde/klunse den. - ER det noget DU vil accepterer ..... Her er ikke tale om hjemløse, men mennesker som prøver at overleve. http://stiften.dk/aarhus/video-peterelias-nielsen-laeser-teologi-og-er-skralder



Tænk over hvad du lægger på facebook. Læs mere

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:


Peder Bæk fortæller:
Var til fødselsdag hos en bekendt, hvor alle der var med
havde arbejde.
Jeg forstår mere og mere tingene er som de er, de ved jo
ikke en hylende fis om hvad der forgår hos, omkring og for
folk uden for arbejdsmarkedet.
Mange folk i arbejde går rigtigt meget op i om folk på dagpenge får mere end dem der er i arbejde...
Nu har det så altid været sådan af folk på den høje dagpenge sats kan få mere en dem der er ansat på mindste
løn, selv om dem på den højeste dagpengesats måske kun
får 55 % af den løn de tjente da de var i arbejde.
Det værste af det hele er at de folk som er i arbejde, og
mener at folk uden for arbejdsmarkedet får en for højt
ydelse så det skal sættes ned.
Det de vil, virker faktisk på den måde at når man sætter
folk uden for arbejdsmarkedets deres overførelses indkomst ned giver det grundlag for at dem i arbejde deres
løn skal sættes ned samt arbejdsbetingelser, rettigheder
og sikkerhed skal forringes, med andre ord de saver den
gren over de selv sidder på, det har de bare ikke opdaget
endnu ....
Til alle der er i arbejde "HUSK" når i høre på fagbevægelsen, politiker og lignende, det er ikke det de siger i skal lade jer påvirke af men derimod det de gør i skal tænke
over..
Det er lige som tryllekunsterne de laver en masse med den
ene hånd for at folk ikke skal se hvad de virkelig laver med
den anden hånd ...
Tænk lige over det engang hvis i ikke vil tages r.... på



Børn og unge i sorg får sjældent hjælp. Men det vil et velgørenheds løb gør noget ved.
Tina Andersen mistede sin mor som 16-årig og sin far som
28-årig. - Hun fik ingen hjælp i sin sorg.



Det påvirkede mig flere år frem. Det, at man ingen har at
tale med om sin sorg og smerte, det gør, at man føler sig
ensom og anderledes. Det er så vigtigt, at børn og unge,
som mister et nært familiemedlem eller oplever alvorlig
sygdom i familien, har mulighed for at få psykologhjælp,
hvis de har behov for det, siger hun. Læs mere



Et halvt år er lang tid at vente på hjælp. Ikke mindst, når
man er 84 år, blind, og har svært ved at gå efter en faldulykke. Læs mere



På VisitYou kan du købe dig til en besøgsven, der hygger
om din mormor for omkring 300 kroner i timen. Dyrere bliver det for dig, hvis du skal have hjælp til at få farmor ledsaget til lægen eller hen til kommunen. Her skal du slippe
395 kroner for den første time. Læs mere



Hendes mand, Niels Christian Sørensen, døde af et hjertestop, der indtraf på Billund Plejecenter den 25. juli. Her
boede han midlertidigt efter et hospitalsophold. En hjertestarter kunne måske have reddet hans liv, men der var ikke en i nærheden. Læs mere



- Så siger jeg til hende over hækken, at jeg ringer 112,
fordi da lå Svend Aage jo der, og så råbte hun til mig: Det
kan du lige vove på at gøre, siger han til TV 2 Øst. Læs
mere

Vigtigt:
Husk altid uanset hvad der bliver sagt på Christiansborg
skal der være flertal for det bliver vedtaget..

HUSK ... at slå på politiker virker
på samme måde som at slå naboens
hund hver gang man ser den, der
skal noget andet til det holder
ikke i længden!!!!

Billedet fra arbejdermuseet af kvindeligt fabriksarbejde

Diverse om sygdom:


Stigende sagsbehandlingstider skyldes blandt andet, at
hospitaler er langsomme til at hjælpe i klagesager.
Hospitalerne og de ansatte læger er med til at trække sagerne i langdrag, når patienter eller pårørende har klaget
over den behandling, de har fået i sundhedsvæsnet.
Læs mere



Næstved Kommune indstillede 26-årige Mette Steinmeier
fra Holme-Olstrup til et fleksjob. Kort efter afslog selvsamme kommune at bevilge den unge kvinde det ønskede fleksjob. Mette Steinmeier var impliceret i et trafikuheld og fik et piskesmæld i 2006. Hun har været sygemeldt siden 2009. Nu har hun for anden gang fået afslag
på et fleksjob. Læs mere



Nej til elektrochok kostede sygedagpengene
HELBRED PÅ SPIL: Rødovre Kommune har standset en
svært deprimeret kvindes sygedagpenge, fordi hun har
sagt nej til en behandling, der indeholder elektrochok.
Læs mere



Socialrådgivere, der smider sagsakter væk. En følelse af at
blive nedgjort - og deraf følgende psykiske mén. Det er
nogle af de eksempler, som forældre til børn med autisme
oplever. - Mere end halvdelen af forældrene føler sig ofte
negativt behandlet eller direkte krænket i deres kontakt
med det offentlige system. Læs mere

Arbejdsløse:


Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen
voksede med 4.600 personer i maj måned. Dagens tal er
en god nyhed, der bygger videre på en positiv udvikling.
De seneste to år er beskæftigelsen stort set vokset hver
eneste måned, og samlet er der kommet godt 64.000
personer i job. Der er tale om en bredt funderet fremgang, der kan mærkes i flere brancher og i alle landsdele. Læs mere



Jeg er arbejdsløs – ikke idiot
Det er, som om enhver samtale om ledighed bliver fedtet
ind i en opfattelse af, at hvis man ikke kan få et job, må
det være, fordi man gør noget forkert, eller fordi man ikke gider. Men mit problem er ikke mangel på velmenende råd, vilje eller cv-kurser – det er mangel på job Læs
mere

Kontanthjælp:


En seng er til at sove i. Hjemme. Ikke på arbejdspladsen.
Sådan har de fleste det nok.
Sådan har Charlotte Poffler på 47 år det også, men hun
er i et ressourceforløb, hvor kommunen skal afprøve
hendes arbejdsevne med henblik på at se, om hun kan
blive selvforsørgende. Læs mere

Førtidspensionister:


75 procent færre fynboer fik førtidspension i 2014 i forhold til 2008, hvor 2016 fik førtidspension. Læs og se
mere



Enlig pensionist havde ret til fuld pension, selv om hun
husede syg ven Læs mere



Slidgigten efter et langt arbejdsliv var slem nok. Det
blev værre, meget værre, da han også fik kræft. Samtidig skulle han bruge mange af sine stadigt færre kræfter
til at slås med Jobcenter og kommune. For sit eksistensgrundlag – for at bevare sine sygedagpenge og allerhelst
få en førtidspension. Flere gange fik han afslag på førtidspension. Indtil denne måned. Endelig fik han den tilkendt – førtidspension fra den 1. marts. Den dag skal
han begraves. Den 58-årige Finn Hytteballe Andersen vandt til sidst retten til en førtidspension. Men han
tabte kampen for livet. Han døde for tre dage siden –
den 23. februar. Læs mere



Skrevet af Kristina: Vi der er for unge til førtidspension
eller endnu ikke har været sendt i ressourceforløb, skal bare klage, siger en venstre politiker. - Men til hvem? Ankestyrelsen? De kigger jo ikke på sagerne for de giver kommunerne medhold, de har endda meldt ud, der bliver givet
for mange førtidspensioner. - Så hvem skal vi klage til? Politikerne måske?
Nej det hjælper heller ikke, for de går ikke ind i enkelt sager. - Men hvem så? - Min baggrund for at skrive dette er
min egen situation. - Jeg er født i 1980, med en invaliderende sjælden bindevævssygdom der hedder Ehlers Danlos. - En uhelbredelig sygdom der giver ledskred, forstuvninger, kronisk leddebetædelse, kronisk senehindeskedebetændelse, kronisk overbelastning af alle led,

kronisk inflammation, overstrækning af led og dermed store kroniske smerter. - I 1998 fik jeg udbetalt min første
kontanthjælp, det er nu 17 år siden og min sag er endnu
ikke afsluttet.
16 år på kontanthjælp, 17 arbejdsprøvninger alle endt med
sygemelding eller standset af stedet, hvor arbejdsprøvningen foregik fordi jeg simpelthen var for dårlig til at kunne
klare det. - De mange arbejdsprøvninger har været med til
at forværre min sygdom drastisk og jeg er nu sengeliggende det meste af døgnet, med undtagelse af når jeg skal
spise eller på toilet. - Min sidste arbejdsprøvning sluttede i
januar 2014, det absolut mest skånsomme Esbjerg kommune kan tilbyde, med begrundelse at min arbejdsevne
var så lav, at de ikke kunne lave en arbejdsevnevurdering. Det til trods for jeg endda havde en taxaordning
frem og tilbage. - Ja faktisk var i henhold til Esbjerg kommune for syg til jeg kunne få en sengeliggende praktik, det
ville kræve minimum 2 timer hver dag, så jeg måtte tage
taxaen hjem, når jeg ikke kunne klare mere. - I 2011 ville
min daværende sagsbehandler indstille mig til førtidspension, men pga. utallige sagsbehandler skift så nåede sagen
først at bliver færdig i 2013, her fik jeg afslag fordi min
sidste arbejdsprøvning jo så var blevet forældet. - I juli
2014 bliver min sag sendt til rehabeliteringsteamet, her
vurdere man at jeg blot skal motiveres til at arbejde.
Der blev slet ikke taget forbehold for alle de skånehensyn
min bindevævssygdom kræver. - Jeg blev derfor indstillet
til et 3 årigt ressourceforløb - 2 år med mentor som skulle
have motiverende samtaler med mig og 1 år med jobtræning. - Efter første samtale med min mentor, opgav hun de
motiverende samtaler, for det er ikke motivationen der
mangler, men derimod helbredet der svigter, hun undrede
sig yderligere over at der i indstillingen ikke var skrevet
noget som helst om, skånehensyn osv. - Derudover blev
den ugentlige samtale på 1 time sat ned til 30 min.

hver 14 dag i eget hjem, da jeg simpelthen ikke kan klare
så lang tid. - Min mentor fremlægger alle disse ting for min
sagsbehandler, som så vælger at min sag skal gå om, dette blev jeg meddelt i februar 2015, dog med det faktum at
anmodning om førtidspension højest sansynligt bliver afvist da min sidste arbejdsprøvning er mere end 1 år gammel. - Siden har min sag stået stille og i mellemtiden har
lægerne så fundet ud af jeg også har Sklerose.
Men så kan man jo ikke sende min sag ind til rehabteamet før der er kommet lægepapir og en behandlingsplan fra Skleroseklinikken, men jeg bliver jo ikke mere
rask af endnu en diagnose, tværtimod. Når man så har fået papirene fra Skleroseklinikken så skal jeg have lavet en
ny læ265 for så er den sidste forældet (mere end 3 måneder gammel), og sådan kan man jo blive ved.
Jeg er afhængig af en lang række hjælpemidler bl.a kørestol, forhøjet toiletsæde, badebænk, gribetang, strømpe
på/aftager + personlig hjælp til bad, til at få tøj på, rede
hår m.m. - Rengøring, indkøb, madlavning osv. det må
kæresten sørge for. - Jeg forstår simpelthen ikke det kan
have sin rigtighed. Min sag er langt fra den eneste.
De mange fejl har ingen konsekvenser for kommunerne og
mange mister både familie og venner, må gå fra hus og
hjem, udvikler angst og depression fordi kommunerne laver fejl på fejl på fejl og ingen tager ansvar eller kræver
kommunerne tager ansvar for deres fejl.
Så hvor skal alle vi der er for syge til at arbejde, for ung til
førtidspension, eller for dårlig til at kunne få lavet en arbejdsevne-vurdering klage hen, hvem skal vi klage til før vi
bliver taget seriøst?
M.v.h. Kristina Bejer Nordentoft Eversen

Fattigdom/hjemløs:


Får taget kontanthjælpen



Nanna W. Gotfredsen hjælper som gadejurist for eksempel hjemløse, stofmisbrugere, psykist syge og flygtninge
i deres sager mod kommunen - for eksempel ved at tilbyde juridisk hjælp og tage med til møder. Læs mere



Han tilbringer sin dag med at tigge på Strøget i København. Han har været narkoman i 35 år, har fået konstateret HIV, smitsom leverbetændelse, bylder i hjernen,
væskende sår på kroppen, og en hjerneskade. Alligevel
mener Københavns Kommune ikke, at det kan udelukkes, at manden med kaldenavnet Krølle kan få et job og
blive selvforsørgende. Læs mere



Jeg vil gerne starte med at introducere mig selv, men af
hensyn til mine børn, så jeg vil afstå. Fattigdom og sårbarhed bliver noget du skammer sig over. Man føler
skammer og ringere. Derfor vil jeg ikke mine børn til at
føle sig fremhævet. Læs mere



For få måneder siden blev Werner Sørensen forgiftet
med en blanding af vodka og ætsende salmiakspiritus,
da han godtroende takkede ja til en halvtom vodkaflaske
fra en forbipasserende. Han lå efterfølgende tre dage i
koma. - Og i vinter blev en hjemløs tæsket og smidt i
Sortedamssøen, fordi han bad to unge forbipasserende
mænd om en cigaret. - Formand for SAND - De hjemløses landsorganisation, Steen Rosenquist, melder om stigende chikane i form af tilråb og flaskekast efter landets
hjemløse. - Det hører ingen steder hjemme. Vi skal værne om, støtte og hjælpe landets udsatte og lade medmenneskeligheden råde, når det drejer sig om mennesker, der står i en umenneskelig situation. Læs mere



Tirsdag 4. august kl. 9.30 åbner vores varmestue Hotel
Jens efter sommerferien. Hotel Jens er blevet malet og
sat fint i stand og vil fra tirsdag være klar til at tilbyde et
sundt godt måltid mad og en samtale om hverdagen og
livet. Frivillige og ansatte glæder sig til at se vores brugere igen. Læs mere



”Studie slår hål på myter om tiggare”



Det är få frågor i dag där så många rykten och myter florerar som i tiggerifrågan. Vi som dagligen möter dessa
människor har länge haft bilden klar: det finns ingen organiserad brottslighet bakom. En nyligen publicerad rapport kan nu – svart på vitt – bekräfta vår bild och slå hål
på myterna, skriver Marika Markovits, Stockholms
Stadsmission. Læs mere



Hjemløse-skulpturen "Mand på bænk" skal stå i Bruxelles
På tirsdag bliver Europa-Parlamentet et medlem rigere,
når hjemløseskulpturen "Mand på bænk" får fast plads
hos de europæiske parlamentarikere.
Bag den permanente udstilling ligger flere års samarbejde mellem den odensenanske kunstner Jens Galschiøt,
det socialdemokratiske medlem af Europa-Parlamentet
Britta Thomsen og hjemløseorganisationen Projekt Udenfor.
- Vi vil sætte hjemløses forhold på den politiske dagsorden. Ikke bare med en enkelt happening, men med en
permanent markering, der dagligt skal minde politikerne
i Europa-Parlamentet om de dårligst stillede, siger Britta
Thomsen. Læs mere

En af de mange statuer af hjemløse som står rundt om vi
Viborgs gågade …

Partipolitik vil vi ikke have i behandl os ordentligt!!

Psykiatrien:
 Langvarig stress er farlig for hjernen, siger professor.
Den kan gøre det svært at huske og lære nye ting. Læs

mere Læs også her


Alvorlig kritik og en dom for en fejldiagnose.
Mens flere kommuner har besluttet at gennemgå alle sager, hvor psykiateren Piet Casier har været benyttet til at
udrede borgere, så afviser Arbejdsskadestyrelsen at gøre
det samme på eget initiativ.
Det forklarer chefkonsulent i Arbejdsskadestyrelsen Merete
Roos. Læs mere

 Arbejdstidsnedsættelse:


Det er nonsens at tale om, at vi skal arbejde 12 minutter
mere om dagen. Vi skal snarere arbejde 12 minutter
mindre og fordele arbejdet mellem os, foreslår professor
Bent Greve i en ny bog, hvor han også lovpriser den offentlige sektor som fundamentet for vækst og udvikling.
Læs mere

Oplysning om Medie licens:
 Nu har TV - licens været ude længe og vi har Medie
licens, men stadig er der tvivl om denne licens, så vi vil
gerne oplyse at Medie licens skal alle betale som ejer
eller kan gøre brug af et medie som kan gå på nettet og
dermed se tv-kanaler eller lign.
Folkepensionister og Førtidspensionister efter gl. regler
kan få halv licens. Dette skal søges igennem Udbetaling
Danmark
Blinde og svagtseende kan blive fritaget for betaling af
licens og dette skal også søges igennem Udbetaling
Danmark
Priser for 2015
Medie licens koster for fuld pris 1230 kr. pr. halvår eller
205 kr. pr. mdr.
Prisen for Medie licens for Folkepensionister og gruppen
af Førtidspensionister som høre under reglen skal betale
615 kr.

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.
Her kan du få gratis hjælp:
Gratis advokathjælp og retshjælp over hele landet
liste.pdf

Find os på facebook: Organisation
behandlosordentligt
Der er kommet 1 ny facebook grupper:

Hvordan kan man spare
Se vores folder:
Boo-facebook_grupper
Om Behandl os ordentligt
Hvad kan/gør Behandl os ordentligt
Boo-frivillig_jobavis

M.v.h.

Oplysning:
Ønsker du at få noget med i BOO-hedsbrev, så send en
mail til: behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Et af de mange huse som står tomme rundt om i diverse
landsbyer ….

Efterlysning:
Er der en af jer som kunne tænke jer at deltage i en tøj indsamling
for trængende her i landet.
Det eneste er at I skal lave er at sorterer det indkomne tøj i dit
lokalområde
Tøj, sko, lagner, telte, underlag, soveposer vil gå til de trængende
her i landet. Jeg er ved at skrive rundt til virksomheder om de stil
gratis ubenyttede lokaler til rådighed.
Så kender du et lokale vi kan benytte i dit lokalområde og kan du
skabe kontakten til ejeren af lokalet, så vi kan få en aftale, så vil
det være en stor hjælp.
Da vinteren ikke er langt væk og mange har brug for varmt tøj er
det nu hjælpen skal indsamles.
Jeg skriver dette fordi jeg gerne vil lave en sådan tøj indsamling,
men har brug for nogle som vil hjælpe mig, da jeg ikke kan klare
det hele selv
Skriv til behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Oplysning:
Om frivillig fredag den.25. september http://kanal-1.dk/frivilligfredag/ …
Behandl os ordentligt er i Aarhus i år, så kom forbi og få en snak.

