”Behandl os ordentligt” (Græsrod) Månedsbrev-september-2014 (Nr.-9)
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
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)
Kontakt Talsmand: Peder Bæk pederbk@behandlosordenligt.dk, 20 90 55 15, Facebook

Det er sket i Behandl os ordentligt siden sidst:




Har holdt en Cafe møde i Skive, desværre Mette Heap meldte fra på grund af arbejde og folk
udeblev, af hvilket grund? det kan vi granske om, nogen mener folk ikke tør komme til møder …
Har holdt info møde i Herning, det var en god debat, men kunne godt ønske der kom endnu flere
som kunne finde en social omgangskreds samt være med til at bekæmpe ensomheden …
Ny Behandl os ordentligt gruppe på Facebook
https://www.facebook.com/groups/senhjerneskadet/ Her er lige 4 film det handler senhjerneskadet: http://www.tv2fyn.dk/article/452917:Fire-film-fra-et-liv-som-hjerneskadet

Behandl os ordentligt deltager i Frivillig Messe:


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.



Vi efterlyser nogle til at fortælle os om de har Frivillighedsdag i deres kommune.



Ny tiltag i Skive: Behandl os ordentligt, Har fået lokale på Møllegården DROP IN CAFÉ
For alle på overførselsindkomst som har brug for råd, vejledning eller bare en at snakke med
Åbent hver mandag kl. 15:00-17:00 I mødelokale 8 på 1. sal (Elevator til gangbesværede og kørestolsbrugere) Møllegade 3-5, 7800 Skive. Du kan bestille tid til en samtale på tlf.: 41 41 69 39

Behandl os ordentligt møder i september mdr.:
 Infomøde i Kolding den 06-09-2014
 Infomøde i København den 10-09-2014
Yderligere oplysninger: Peder Bæk 20 90 55 15, pederbk@behandlosordenligt.dk

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:
 Ligebehandlingsnævnet - Handicappedes ret til fleksjobs bevilling http://ekstrabladet.dk/folkets







roest/sag/article4943388.ece
Umiddelbart positivt dog er der mange? omkring dette. Hvor mange er "ægte" job? . Hvor mange
er med tilskud osv. Når en kontanthjælps modtager forsvinder fra listen af klienter, har de så alle
fået et jo? Dem som går videre til en uddannelse har de sikkert styr på, men vi ved at antallet af
personer helt uden nogen ydelse er stigende. Jo, er måske kritisk uden at der er belæg for det.
Jeg husker nok for godt deres fine udmelding til pressen ang. at de havde fået mange på sygedagpenge væk fra sygedagpenge ydelsen. De var bare ikke blevet raske og kommet i gang, de
var i stedet for endt på kontanthjælp eller uden ydelse. Så kan man have lidt problemer med at
stole på det som de melder ud fremover. http://www.tv2oj.dk/artikel/220635:Horsens--Flerekommer-i-arbejde
Snydeaktivering af ledige: http://www.behandlosordenligt.dk/36438531
Mød Christian. Han er elev på Kofoeds Skole, og hverdagen her, får hans tanker væk fra hash.
http://www.kofoedsskole.dk/christian
Hvad er ressourceforløb.docx
https://www.facebook.com/download/1472208143027434/Spørgsmål og svar fra JuridiskHotline-Ankestyrelsen.htm
De udsatte passer ikke ind i normerne på et sygehus, siger gadesygeplejerske. Hun efterlyser
mere uddannelse og mere rummelighed i sundhedsvæsenet.
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Trekanten/2014/06/13/071702.htm










Skam har en andel i alle psykiske sygdomme som depression, psykoser, angsttilstande, misbrug
og ADHD: http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/skam-kan-%C3%B8del%C3%A6ggesj%C3%A6len
Kritik: Kommunale tilbud til sindslidende over 65 år halter. Et kendt fænomen, lyder det fra interesseorganisation: http://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE6945003/psykisk-syge-aeldre-bliver-ladti-stikken/
Teknologien skulle give os mere tid - men i stedet er vi blevet slaver af den:
http://politiken.dk/debat/ECE2374585/det-moderne-samfund-skaber-udbraendte-og-angsteborgere/
Led- og muskelsmerter kan vise, hvor meget vi vil bruge sundhedsvæsenet i fremtiden:
http://pol.dk/2371381
Theis Hasselby Nielsen fik tilbudt et job som murer mod, at han tog tre ugers prøvetid på dagpenge: http://www.ugebreveta4.dk/firmaer-snyder-sig-til-gratis-arbejdskraft_13986.aspx

Video der kan være oplysende:


I Esbjerg og Tårnby skal folkeskolelærerne nu stemple ind og ud, når de møder og går hjem fra
arbejde. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/08/04/072642.htm

 Offentliggjort den 03/06/2013





"Elevatoren" er et digt der beskriver Michael Raymond Jensens forsøg på at klare sig selv uden
hjælp fra portøren i forbindelse med indlæggelse på Neurorehabiliteringen Ringe.
Michael Raymond Jensen fik en hjerneskade som følge af to hjerneblødninger og var derfor indlagt med henblik på at genoptræne nedsatte funktioner - blandt andet havde Michael afasi, det
vil sige at han havde mistet sit sprog. Videoen her er et bevis på at genoptræningen med talepædagogen virkede. Det er nemlig Michael selv der læser digtet.
Digtet giver et indblik i en situation som mange hjerneskaderamte kan nikke genkendende til.
Perioden efter en skade er præget af forvirring, frustration, angst, en krop der ikke virker, og
ord der ikke vil ud af munden.
Michael Raymond Jensen reaktion da han selv så videoen første gang, var: "Wow den er fedt
lavet, fuldstændigt i min ånd. FANTASTISK. Det er lidt vildt, men da jeg så filmen, fik den faktisk fremkaldt lige den følelse jeg havde dengang... det var lige så jeg fik gåsehud af det."
https://www.youtube.com/watch?v=u3juc9RHpxs
GF nej tak: http://youtu.be/69wO0p0vnBI
Kløften mellem danskernes ønsker og virkeligheden er markant:
https://www.youtube.com/watch?v=8aC9_v-AbS4

Diverse om sygdom:
 Ansøgning om revalidering, fleksjob eller førtidspension
En betingelse for bevilling af revalidering, fleksjob eller førtidspension er, at alle andre muligheder
for at vende tilbage til arbejdsmarkedet skal være udtømte.
Andre muligheder kan være:
Omplacering på arbejdspladsen
Job indenfor et andet område
Hjælpemidler, arbejdspladsindretning eller personlig assistent.
Et væsentligt element i behandlingen af din ansøgning er afklaring af din arbejdsevne. Jobcentret
råder over en række aktiveringstilbud, der sigter på at afklare din arbejdsevne.
Eksempler på tilbud:
Forløb på JobAktiv, Energivej for afklaring af arbejdsevne
Perioder med virksomhedspraktik hos en offentlig eller privat virksomhed.
Et led i behandlingen af din ansøgning om fleksjob eller førtidspension kan være, at du skal have
din sag forelagt for kommunens rehabiliteringsteam. Det er kommunen, der vurderer, om din sag
skal behandles af rehabiliteringsteamet. Hvis du søger førtidspension på det foreliggende
grundlag (de allerede indsamlede oplysninger), vil din sag dog under alle omstændigheder blive
forelagt rehabiliteringsteamet.
Hvis rehabiliteringsteamet vurderer, at din arbejdsevne kan udvikles, kan du blive visiteret til et
ressourceforløb.


Kender du nogen der har selvmordstanker eller har gjort det så kik ind i denne gruppe.
https://www.facebook.com/groups/762705980454538/



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



Flere arbejdsløse:


Ledigheden steg fra juni til juli med 500. Samlet var 134.400 ledige i juli, viser tal far Danmarks
Statistik: http://www.avisen.dk/ledigheden-stiger-i-juli-med-500_282344.aspx?fk=4&deck=B

Det er vigtigt, Gensidig forsørgelse for kontanthjælpsmodtagere gælder ikke for kærestepar:



Den gælder kun for kærestepar som har et ægteskabslignende forhold. Lovgiveren ser dem som
har fælles børn, et kontrakt hos ATP eller har været gift, som at have givet hinanden et ægteskabsløfte. Det ses som bevis at de har samme slags forhold som et ægtepar. Derudover kan
kommunen træffer afgørelse, når kommunen finder andre beviser som tyder på et ægteskab
uden papir. Men det skal altså være en konkret individuel vurdering med begrundelse, mulighed
for at komme med bemærkninger om kommunens beviser, og klagevejlejdning.
Mange kommuner har derimod bare lade underskrive folk på samliv, med vildledende oplysninger
om GF. De er ugyldige. Det konstaterer Ankestyrelsen i deres princip afgørelse 49-14. Så alle
dem det vedrører, kan få deres penge tilbage, og skal have udbetalt fuld kontanthjælp, indtil
kommunen træffer lovlig afgørelse.
Vil du kræve dine penge tilbage, kan du skrive ovenstående til kommunen. Eksempel KræverKH
tilbage

Ankestyrelsen august 2014:


Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen.
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fast.dk%2Fnyheder%2Fnyheder%2Fnyheder
-2014&h=FAQHxzMzI

Om seniorjobber/efterløn:



Man kan først gå på senior job i 2016 indtil da modtage du arbejdsmarkeder ydelse som er 60 %
af højeste dagpengesats (80 % hvis du har børn) http://www.behandlosordenligt.dk/51270065
Hvornår kan du gå på efterløn, satser du kan få http://www.behandlosordenligt.dk/38661204

Oplysning hjemmeside/internet/pc:





Hjemmesiden blevet jævnligt ændret Kik forbi her:
Disse fejl gør dit internet langsommere, se hvordan du nemt forstærker dit trådløse netværk i hele huset. http://jyllands-posten.dk/digitalt/computer/ECE6097548/disse-fejl-goer-dit-internetlangsommere/
http://mobile.extremetech.com/latest/221065-how-to-download-and-install-windows-8-dot-1update-1-for-free-right-now

Fattigdom/hjemløs:
 Malle og Tasse er hjemløse og bor i et telt


FLERE HJEMLØSE KÆMPER MED PSYKISKE SYGDOMME

En ny kortlægning viser, at antallet af hjemløse med psykisk sygdom stiger. Næsten halvdelen af
alle hjemløse borgere har en psykisk sygdom. I 2013 var der5820 hjemløse i Danmark.
En tidligere undersøgelse fra 2011 viste, at 67 procent af de hjemløse var misbrugere af et eller
flere rusmidler. Kilde: SFI, et uafhængigt nationalt forskningscenter under Socialministeriet.


Københavnsk hjemløs fik frataget sin bistand, da han udeblev fra et møde, som kommunen havde indkaldt ham til - pr. brev: http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/8/27?video_id=94470

Deles om det arbejdet som er her og nu:





Sjælden djøf'er: »Jeg kunne ikke tænke mig at komme på fuld tid« Først gik hun på deltid for at
få tid til børnene. Nu hvor børnene er blevet større, bruger Anne Voss Winkler sin ekstra fritid til
at studere af lyst. http://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/ECE2356984/sjaelden-djoeferjeg-kunne-ikke-taenke-mig-at-komme-paa-fuld-tid/
10 gode grunde til at arbejde mindre. http://www.kristeligt-dagblad.dk/2014-08-04/10-grundetil-arbejde-mindre
Vi slår lige fast med 7 tommer søm: Behandl os ordentligt går ind for vi på en eller anden
måde deles om arbejdet alle sammen.. (vi går ikke ind for borger løn) Men gerne konjunktur bestemt arbejdes tid.. Ved lav konjunktur færre timer.. Ved høj konjunktur flere timer dog højest
35 timer… Grunden til vi går ind for deling af arbejdet er fordi alle folk bliver en del af samfundet
i sted for nogen bliver skubbet ud af samfundet… Vi får mindre nedslidning (spare en masse millioner på arbejdsskade erstatning)… Vi får bedre betingelser for familie forhold, mere tid sammen
med børnene… Der skal også være mulighed for en sabbatår, ved sygdom, ekstra tid sammen
med børnene, arbejdes træt og vil skifte erhverv, vil finde sig selv… Ved uddannelse og sabbatår
skal man have en basis løn. Vi vil gerne have 2-3 frikommuner hvor vi kan afprøve arbejdsdeling,
så vi kan finde den helt rigtige model at køre efter.
Alle der fødes bør have ret til at være en del af samfundet gennem hele livet…

Angående lydoptagelse på diktafon:




Behandl os ordentligt har sendt mails ud til samtlige kommuner i landet vedr. deres holdning til borgernes ønsker om at lyd optage samtaler med sagsbehandlere og andre offentlige ansatte. Ud af 98
kommuner som har fået en mail tilsendt er der kun 22 kommuner som har svaret indtil dato. Se mere
her:
”Behandl os ordentligt" vi har jo netop flere gange skrevet om en korter arbejdes uge. Her der så et
bud mere, som et eks. Der er ingen der siger at det nødvendigvis skal være med en 4 dags arbejds-

uge, men vi hilser alle forslag velkommen Arbejdsdelingen i den ene eller anden form er vejen frem:
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4977172.ece

Er du dækket ind?:


PAS PÅ! du er ikke dækket af nogen som helst forsikring hvis du arbejder FRIVILLIG på en privat
som offentlig arbejdsplads. Det samme gælder også når du hjælper til på dit barns skole eller
børnehave.
DU skal huske at du selv skal tegne en speciel forsikring som ikke altid er helt billig. Giv beskeden
videre til alle unge eller ældre som ikke ser denne besked så de ikke får deres liv ødelagt,
hvis uheldet skulle være ude.
Her er jo ikke kun tale om den unges eller ældres eget liv man kan være ansvarlig for men også
et andet menneskes liv. Det kan komme til at koste dyrt i mange år, hvis man ikke får tegnet en
forsikring som frivillig på en offentlig arbejdsplads.
Hvis din kommune siger deres forsikring dækker, skal du have lov til at se det sort på hvidt og
kunne tage det med til dit eget forsikringsselskab eller jurist for at være sikker på du er dækket
ind



Frivilligt arbejde på offentlige institutioner som plejecentre og forældres hjælpe til forbedringer i
skoler, børnehave m.fl. Er du i tvivl så spørg os.
Du har ingen forsikring der dækker og heller ikke en arbejdsskadeforsikring. Du skal selv tegne
en sådan forsikring ud over din ulykkesforsikring. Så forhør dig hos dit forsikringsselskab.
Så er der Frivilliges Arbejdsmiljø her er der også visse regler som skal overholdes og det kan du
læse mere om her
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurermv/at-interne-instrukser-mv/generelle-instrukser-uden-arbejdsmiljoeemne/2011-frivilligtarbejde.aspx
Der vil desværre være mange frivillige som arbejder for det offentlige som vil komme i klemme,
så sæt dig godt ind i sagerne ellers tilmeld dig en Frivillig Forening.

Husk at søge hvis du har behov:


Julehjælp http://www.julehjaelpen.dk/

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 dit brev.




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.

Kan det her ske igen?:
 Fattighjælp – og du mister stemmeretten sådan var det i 1920-1930

33 % af de organiserede arbejdere står uden job. De kan højst få arbejdsløshedsunderstøttelse
i 70 dage, og den absolutte bund er at komme på såkaldt fattighjælp. Så mister man ikke blot
sin værdighed, men også sin stemmeret, og den får man ikke tilbage, før man har været ude af
fattighjælp i fem år.
M.v.h.

