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Om Behandl os ordentligt:
Hent flere oplysninger her: www.behandlosordenligt.dk
Vores Facebook grupper:
http://www.behandlosordenligt.dk/36438544

Vigtig – vigtig – vigtig - vigtig – vigtig
Skal vi alle være med til at samle folk i
”BOO” så vi bliver endnu stærkere.
I kan alle være med til at sprede vores
budskab på nettet (A4 ophæng diverse
steder) til venner, omgangskreds uanset
om de er på eller uden for arbejdsmarkedet, alle bliver på en eller anden måde berørt af alle de reformer der kommer som
skidt fra en spædekalv.
Bliv medlem video http://youtu.be/18aik0OC8Sg
Vigtigt altid gratis at være at medlem, få info, stille
spørgsmål om de problemer man har.

Vigtig – vigtig – vigtig - vigtig – vigtig
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:
https://www.picbadges.com/community/5471ef80aa30b
9aa17fa9a8e

Støtteforeningen ”Hjælp til Hjælp”:


Se vores hjemmeside, www.hjælptilhjælp.dk

Nyhedsbrevet:
 Læses mange gode, vigtige oplysninger her
http://boo-nyhedsbrev.dk/

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 ikke I allerede har
set den www.boo-nyhedsbrev.dk
Lissi og jeg arbejder også på at forny
www.behandlosordenligt.dk hjemmesiden i gang samt
nyhedsbrevet til næste mdr. samt flere andre projekter …

Lille sjov nyhed:

 ? Vi har hørt om dans om guldkalven men aldrig om en
bronzekalv der blev væk???
VARDE: KALV STJÅLET FRA MIDTBY
Torsdag 13-08-15 - af Finn Grahndin
Der har været bud efter den før, men nu lykkedes det tilsyneladende ukendte gerningsmænd at stjæle en bronzestatue af en kalv. - Alt hvad der har den mindste værdi,
synes at være udsat for tyve. En af Varde bys vartegn Bronzekalven på Nørrevold - har før været forsøgt stjålet.
Nu har tyveriet gentaget sig. - Den er blevet fjernet fra sit
fundament ved hjælp af en vinkelsliber eller lignende redskab. Det giver politiet håb om, at der er beboere i området, der har set og hørt noget. - Det kan ikke have gået
stille for sig, så vi håber på at blive kontaktet af vidner, siger vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi til TV
SYD. - Desuden har det ikke været nemt at fjerne kalven,
der formentlig vejer 100 kilo. - Kalven blev opstillet i Varde i 1984 og er udført af kunstneren Nikolaus Wehding.

Medicinsk cannabis og natur medicin:


TV 2 ØSTJYLLAND - Kan cannabis kurere kræft? Se video



Marie behandler sin sclerose med cannabis
Bare 19 år gammel var Marie afhængig af både krykker,
rollator og en kørestol. Hun lider af en meget aggressiv
sclerose, som ud over at give hende dropfod også resulterede i at Marie havde rystelser, tabte ting, mistede følelsen
i hænderne, faldt, var konstant træt og meget deprimeret.
Alt det skulle ændre sig, da Marie blev anbefalet at tage
medicinsk cannabis. Læs mere her



Dansk narkoekspert: Lad os tillade stoffer
Indsatsen mod hash og hård narko har spillet fallit, mener
ekspert i rusmidler Henrik Rindom. Læs mere og se videoen



Hash er ikke grund til udvikling af depression
Marihuana er årsag til udvikling af mange problemer, men
depression, astma og lungekræft er ikke på listen, viser ny
forskning. Læs mere



VI HAR BRUG FOR HELE CANNABIS PLANTEN.
DEN HIDTIL ULOVLIGE THC & CBD ER EN NØDVENDIGHED
I MEDICINSK ØJEMED. - " cbd er en meget vigtig del af
blandingen, men kun en del. Vi så, mindre kontrol af
krampeanfald og udviklingsmæssige fremskridt med cbd
alene, men vi kunne ikke se reelle anfaldskontrol, indtil vi
tilføjede målelige niveauer af thc til mix." Læs mere



Johnny Zaars specialbyggede handicap bil holder stille på
gårdspladsen. Og den 58-årige førtidspensionist er lænket
til sit hjem. - Det er konsekvensen af, at Rigspolitiet har
inddraget Johnny Zaars kørekort, fordi han modtager behandling med lovlig medicinsk cannabis. Læs mere

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:


DET KORREKTE MENNESKE Det korrekte menneske findes
ikke. Men vi vil alle gerne fremstå korrekte og perfekte.
Det er umuligt! - Alene vores ordsprog fortæller det: "Den
som ikke laver fejl, laver ingen ting!" Et meget sigende
ordsprog, idet jeg flere steder, i sommerens løb, har fulgt
debatter om hvad vi kræver af os selv, børnene og andre.
Vi skal helst være fejlfri og korrekte, hvilket ingen er. - For
eksempel var der en radiodebat om at lyve. En sælger indrømmede han ikke bestilte andet, og troede åbenbart heller ikke på sit produkt. En mente, han aldrig løj, nok den
største løgn i sig selv. - Nogen er perfekte til at lyve og
skjule det. Andre er perfekte til at stave eller til grammatik. Vi er alle gode til at finde disse fejl og dømme ud fra
enkelte tilfælde. Men kan vi altid det, uden selv at fejle? For eksempel skrev en facebookven tak til mig over ikke at
droppe ham. Flere havde slettet hans venskab fordi han er
dybt ordblind. Egentligt ret skræmmende, da alle kunne se
hvad han mente i sine opslag. Han har siden droppet alle
sociale medier, fordi han blev nedgjort i kommentar. Så
folkedomstolen vandt i sidste ende. - Jeg er heller ikke
fejlfri eller korrekt. Jeg dømmer også andre, men ud fra
hvad de står for, deres holdninger om man vil. Jeg staver
også om jeg ved ikke hvad, kommaer er lidt så som så.
Men meningen er der, og mine meninger har jeg. Mange
vælger fra på grund af mine meninger, andre kommer til,
hvilket er fint nok for mig. Vi er ikke ens og skal ikke være
ens. Faktisk er jeg en af dem som skulle droppe de sociale
medier, set ud fra min baggrund. Men ingen regler uden
undtagelser, og os undtagelser er der heldigvis mange af. I stedet for at dømme andre ud fra hvordan de formulerer
sig, ser ud, hvad de spiser osv, så døm heller andre på deres holdninger. - Hvis skoene ikke har gået de samme
skridt, hvis de ikke er slidt på samme måde, hvordan kan
vi så dømme om deres retning?
Skrevet af: MARTIN-THIEMKE

Har du gode spare tips:


Så er der andre som kan have brug for dem. - Dine spare
tips kan hjælpe, så send dem ind til os og vi vil lægge dem
ind helt øverst på siden. - Vi accepterer ikke spare tips
som er reklamerende for virksomheder. - Du kan indsende
dine Spare tips ved at udfylde formularen eller sende dem
til. - Peder Bæk E-mail: pederbk@behandlosordenligt.dk



Vigtig oplysning om dit drikkevand. 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!!

Diverse om sygdom:


Den ser ikke for godt ud med rengøring på sygehusene,
samtid med vi har 300.000 uden job, er det acceptabelt?
Læs mere



Hjerneskadet overfuset af buschauffør 46-årige Marianne
Kampmann fra Ringsted blev lørdag overfuset af en
chauffør på linje 2A i København, da hun viste sit ledsagekort. Buschaufføren nægtede nemlig at tro på, at hun
var handicappet. Læs mere



Tilbud til hjerneskadet: Du kan flytte til Sønderjylland
I 11 år har Vibeke Frøslev taget sig af sin senhjerneskadede mand John Rasmusson i hjemmet i Hundested. Men
Halsnæs Kommune mener, at manden skal på bosted og
ser ham gerne henvist til Sønderjylland. Men det ønsker
Vibeke Frøslev under ingen omstændigheder. Læs mere



Jordmødre forening: Nej tak til anonyme afleveringer i babyluger. Læs mere, En nyfødt pige blev i weekenden fundet ved
nogle containere i Ballerup. Nu står Mette Buchhave frem.
Hun er selv hittebarn og fortæller her sin rørende historie.
Hør udsendelsen



Saglighed og faglighed udbedes
Fordeling af sygehusopgaver bør baseres på viden og fakta
og ikke på ideologi og udokumenterede antagelser. Læs
mere



Sygeplejersker slår sundhedsalarm før milliardforhandlinger. - Mandag mødes Danske Regioner med finansministeren for at forhandle sygehusenes budget for det kommende år. Læs mere



Datteren og resten af familien til den nu afdøde Knut Wallavik får nu en stor undskyldning. Læs mere



Storstilet handicapplan møder kritik
Høringen om en storstilet plan for at styrke handicapområdet for børn er netop overstået. Flere organisationer er
skuffede over resultatet. Rådmand bebuder dog yderligere
tiltag. Læs mere



Sygehuse og kommuner er ofte uenige om, hvornår skrøbelige ældre er raske nok til at blive udskrevet. Læs mere



Sygehuse og kommuner er uenige om, hvornår patienter
er raske nok til at blive udskrevet. 82 pct. af de kommunale sygeplejersker oplever, at borgere sendes ud fra hospitalet, før de er færdigbehandlet, viser undersøgelse. Læs
mere



- Velkommen tilbage fra ferien. Her er et forslag om, at I
alle sammen skal fyres. - Det budskab har sosu assistenterne på den kirurgiske afdeling på Regionshospitalet Herning fået. - De ti sosu - assistenter kan dermed
blive nogle af de første i køen af arbejdsløse fra Region
Midtjylland, der før sommerferien besluttede at fyre eller
forflytte 800-1.000 ansatte. Læs mere



Når systemet har svært ved at skelne de syge fra snylterne
Politikerne jagter dem, socialrådgiverne tænker, de snyder, og lægerne frygter dem - underklassens syge kvinder,
som ingen rigtig kan finde ud af, hvad fejler. Læs mere



Sundhedsformand kritiserer Region Nordjylland
Folketingspolitikere går ind i sagen om den manglende behandling af spiseforstyrrede i Region Nordjylland. Læs mere og se video



Dansk Sygeplejeråd raser: Vi dræber ikke patienter. Læs
og se video

Hvad sker der lige her?


Elitens børn boltrer sig i gratis uddannelse og SU Politikerne må droppe illusionen om, at de kan skabe lighed ved at
kaste penge efter bøger og lærere. Læs mere



De mega - rige danskere er blevet endnu rigere Ligesom i
resten af verden går en stadig større del af den samlede
indkomst i Danmark til den rigeste ene procent, viser ny
analyse. Siden 1980 er andelen af selvstændige blandt de
allerrigeste faldet, mens antallet af finansfolk og rådgivere
er fordoblet. Læs mere



Bare ærgerligt: Ny dom ødelægger fyredes ferieret
Med en ny dom i hånden kan arbejdsgiverne skrive dårligere ferierettigheder ind i en ansættelseskontrakt, end ferieloven giver medarbejdere ret til. Det er under al kritik,
lyder det fra HK. Læs mere



Så mange i det nye Folketing har dobbeltmandater
René Christensen tjener i følge Søndagsavisen 1.100.000
kroner om året som DFs finansordfører på Christiansborg
og som viceborgmester i Guldborgsund Kommune. Læs
mere



Hvem bestemmer borgerne eller de folkevalgte eller spin doktorer. - Det er som at se en politisk krimi fra de mindst
udviklede landet. - Jeg synes at det er på tide vi borgere
får magten tilbage. - Se indslaget på DR2 - Sådan er det
bare (9:9) Se udsendelsen



Udsigt til endnu et år med katastrofalt dårlig kvalitet i
dansk korn. Læs mere



Her har vi vist et bevis på at når folk kommer til magten
kan de ikke styre sig. Læs mere



Torben M. Andersen, professor i økonomi på Aarhus Universitet og tidligere overvismand, har fået uventet luft i
kalenderen. Han havde regnet med, at arbejdet som formand for den pensions kommission, der blev nedsat af den
tidligere regering i fjor, skulle optage ham det næste års
tid. - Men sådan skulle det ikke være. Læs mere



Her er noget vi tro alle skal være meget opmærksom på !!
Vi har aldrig troet på at det er godt når dem der tjener
penge på syge samt har økonomiske interesse i at syge ikke får den erstatning de har krav på er med til at udrede
og afklare syges situation … Falck Healthcare størst i
Skandinavien efter ny aftale med TryghedsGruppen - Falck
falck.dk. - og problemet er stadig meget mere omfattende,
end selv lægerne her er opmærksomme på. Når region
Nordjylland nu begynder at overdrage private lægepraksisi
til Falck Healtcare,
Her er selv Rønn Hornbeck`s vidledning vist en bagatel:
(læs denne: http://www.falck.dk/…/nyheder/2014/falck_healthcare
_tryghed… )
- som et ejet Tryg, som er ejet af 57% af Lundbeck, og allesammen er overdraget i en stor megakoncern, tryghedsgruppen, som har en formue på 33 mia. - hvordan skal
nogen politkere så kune stille noget op ?
- der er vist ingen, der har opdaget af politikerne slet ingen indflydelse har mere, undtagen til at udforme lovene og så må borgerne bagefter slås for evt. at få ret...
så nu bliver det med sagligheden vist mere aktuelt end
nogensinde før- for er vi som patienter omfattet af staten,
og dermed sundhedslovgivning eller er vi kunder i en virksomhed ? eller af virksomhedsloven ?? - spørgsmålet her
må vel nu reelt være: skal vi fortsat have et skattefinansieret Sundhedsvæsen, når alt køres af private ? - og skal
regionerne fortsat have så mange midler fra staten? - Læs
mere

Arbejdsløse:


Nu er der sket en såkaldt læk i dagpenge kommissionen
arbejde..
Man kunne umildbart tro der er sket for at se hvordan
folk tager mod der forslag ... foder hunden med egen hale model .... hvad er det for noget at komme med??
Vi kunne ønske kommissionen selv får hunde halen stukket helt ned i halsen.



Vi mener der er kun et at gøre..
Sæt arbejdstiden ned, det giver øjeblikkeligt flere job og
det er jo kort sagt det vi mangler. Læs mere



Revisorer: Kommunen laver for mange fejl



Odder kommune får kritik af revisionsfirma, der påpeger
alt for mange fejl i social- og beskæftigelsesafdelingen.
Læs mere



Højesteret har for første gang dømt en arbejdsgiver til at
betale godtgørelse for at fyre en handicappet medarbejder uden at gøre nok for at tilpasse arbejdet til medarbejderen. Læs mere



De nyuddannedes rettigheder til dagpenge kan være en af
måderne at betale for en kommende dagpengereform.
Det erfarer Børsen, efter at have talt med en række
kilder i fagbevægelsen, der er parate til at droppe den
hidtidige modstand på området. HK-formand Kim
Simonsen bekræfter fagbevægelsens velvilje. Læs mere



Det er en total misforståelse, når politikere vil skære i
velfærden for at skabe økonomisk vækst. En stærk
offentlig sektor er en forudsætning for væksten i den
private sektor, slår flere eksperter fast. Læs mere



Dagpengekommissionen består af bl.a. Læs mere
Vi er lidt bekymret for om de folk kan lave noget fornuftigt til dagpengesystemet.



Er det godt? Fagbosser er i magtens indercirkel
Syv topledere fra fagbevægelsen er ifølge ny bog med i top
20 over den danske elite. Det har en pris, at fagbosserne
mænger sig med direktører og politikere, vurderer forsker.
Læs mere



5000 flere er blevet ledige kun i 2. kvartal og endnu flere
kommer til uden at der er chance for flere arbejdspladser
og dermed beskræftigelse til disse ledige. - De må sætte
sig i køen og affinde sig i at blive kaldt doven på kontanthjælp for så til sidst, hvis de ikke er stærke nok bukke under og bliver syge. - Så stor og kedelig velkomst til alle de
nye ledige i håb om at i må klare tilværelsen som ledige.
Læs mere



- Regningen er altid havnet hos dem på overførsel uden for
arbejdsmarkedet. Lige meget hvor meget vi koger suppe
på det her, så mangler vi jobs. Hvad er det man får ud af
at tæske rundt i reformer? Flere fattige. Det er det eneste,
jeg kan se, siger Peder Bæk. Læs mere

Kontanthjælp:


Dårlig sagsbehandling kan ødelægge en hel familie
Pia Kallestrup har selv været sagsbehandler i Viborg
Kommune. Nu er hun selvstændig og hjælper blandt andre de mange sygedagpengemodtagere, der er kommet i
klemme i systemet. Det er ikke loven - det er sagsbehandlingen, den er gal med, mener hun. Læs mere



Den nye lov om førtidspension og fleksjob betyder, at
også meget syge får afprøvet deres evne til at arbejde,
før de kan få fleksjob eller førtidspension. - Men arbejdspladserne står langt fra i kø for at tage de syge, der skal
have seng med på arbejde og/eller kan kun arbejde minutter af gangen, før de har brug for pause. - Hvis ingen
vil have dem, går deres sager i stå, og de strander på
kontanthjælp. Læs mere

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

Førtidspensionister:

 Højesteret har netop tilkendt en kvinde med leddegigt
373.257 kroner i erstatning for uberettiget fyring fra det
supermarked, hun arbejdede i. Ifølge HK Handel er det
første gang, at Højesteret har dømt en arbejdsgiver til at
betale erstatning for ikke at leve op til sine forpligtelser i
forskelsbehandlingsloven. Læs mere



Hvor er det ærgerligt at folk fordømmer mig, fordi jeg
bruger de kræfter, jeg har – selvom jeg er på førtidspension -, ved at skrive debatindlæg, hjælpe andre og har
holdt foredrag samt lavet demonstrationer. Folk tror, at
jeg er et menneske, som ikke gider lave noget som helst.
For da jeg kom på dr.dk 30/11 2010 og udtalte mig,
hvorfor jeg fik førtidspension, så fik brugernes netavis
180grader drejet til, at jeg ikke gider lave noget. For
som en af brugerne skrev:” Jesper van der Schaft er doven og ugidelig og ikke noget som helst andet.” Læs mere

Fattigdom/hjemløs:


»Vores målgruppe er dem, som de andre ikke gider lege
med. De ikke magter mere, fordi de er løbet panden mod
en mur alt for mange gange. De er faldet uden for systemet og har ingen styrke til selv at bede om hjælp.
Derfor opsøger vi de allerdårligste og arbejder fra bunden.« Læs mere



Fattigdom har aldrig været integrerende Reg eringen mener, at en lavere ydelse vil være med
til at få flygtninge bedre integreret. Men fatti gdom skaber blot yderligere marginalisering. Læs
mere



Ressourcestærke og udsatte rykker sammen
Betty Ihler har været hjemløs. I dag bor hun i en storbylandsby. Boligselskaber og kommuner blander beboere.
Læs mere



Et par ord om Astrid fra SAND’s bestyrelse. Læs mere



Det är bra att det blandas, jag tycker inte man ska
klumpa ihop alla missbrukare på ett ställe. Men barnfamiljer är inte så vettigt att ta in. Læs mere



Før sommerferien var det mandecentrene. - Nu er den
gal igen. - Denne gang er det et døgntilbud for socialt
udsatte kvinder. Tilbuddene for socialt udsatte lever en
konstant overlevelseskamp, fordi de statslige midler falder bort, og kommunerne får færre og færre penge til
udsatte-området. Hus Forbi når ikke at skrive om det i
næste måned, men vi skal nok tage det her op senere!
Læs mere

Arbejdstidsnedsættelse:


Lavere arbejdstid og bedre fordeling af arbejdet peger i
realiteten mod fremtiden. Det udgør et vigtigt brud med
den onde cirkel af arbejdsetik, forbrugsmoral og vækstpolitik, der på kryds og tværs kendetegner vores samfund. Læs mere



Hvis man deles om det arbejde som er, kan den slags
nemt lade sig gøre ... - Benny er pensionist, men arbejder også: "Rart at være blandt kolleger" - Benny Jensen
havde været pensionist i mindre end en måned, før han
trak i arbejdstøjet igen. For selvom man har vinket farvel
til arbejdsmarkedet, kan man stadig godt arbejde. Læs
mere

En opfordring til alle som er i samtale eller skal til
samtale med Sagsbehandler / jobcenter:


Inden i begynder samtalen så sig pænt at du går ud fra
sagsbehandleren skriver et referat af samtalen uanset
om det er en telefon samtale eller et personligt møde.
For at sikre sig et referat vil jeg anbefale at i lydoptager
samtalen uden at spørge om lov og uden at vise
sagsbehandleren i optager samtalen.
Når samtalen er færdig så bed om at få referatet tilsendt
til gennemlæsning. Underskriv aldrig et referat, da du på
ingen måde har pligt til dette. Underskriv kun, hvis der
er klare planer eller tilbud som du finder er ønsker du
gerne vil have kommunen skal efterleve
Når du har modtaget referatet, så gennemgå det nøje
ord for ord for der er stor forskel på kan og skal osv. Du
kan evt. få en gratis advokat til at læse det igennem eller
en frivillig forening som Behandl os ordentligt
Hvis du ikke er enig i det som der står i referatet, så gør
en skriftlig indsigelse og bed om at få indført din
indsigelse i referatet. Det kan jo blandt andet være
udtalelser som "du bliver rask når dine børn flytter
hjemmefra" eller andet som var med på mødet og som
ikke er nævnt i referatet
Hvis du ikke modtager et referat kan du selv udfærdige
et referat med tid, dato og sted og deltagende personer i
mødet. Du kan her blandt benytte din lydoptagelse for at
kunne gengive ordret, hvad der er blevet sagt. Tilsend
referatet til sagsbehandleren og bed om dennes evt.
indsigelser og godkendelse på referatet
Husk alt skal med og det er meget vigtigt med dine
indsigelser i en kommende ankesag eller til anden klage
instans



Der er flere måder at klage på! Ankes en sag over kommunens afgørelse gøres dette til kommunen for så at
genvurderer sagen og finder kommunen ingen grund til
at ændre noget i afgørelsen, så sendes den videre fra
kommunen til Ankestyrelsen. Husk at tjekke om kommunen har lavet en genvurdering/indsendt den til Ankestyrelsen. Det er i din interesse at sagen bliver sendt videre
så derfor bør du tjekke om sagen er sendt videre. Når
din sag modtages af Ankestyrelsen sender de dig en besked om dette. Husk du kan tilsende Ankestyrelsen yderligere oplysninger eller andet Når Ankestyrelsen er kommet med en afgørelse og du stadig mener den ikke lever
op til loven, så har du mulighed for at bede Ombudsmanden se på den. Hvis dette heller ikke giver det ønskede resultat kan du køre en sag i retten. I alle tilfælde
skal du have loven på din side og der skal foreligge beviser.



Vil du tales til eller med når du er til samtale med din
sagsbehandler... Hvis du ønsker at din sagsbehandler
skal tale med dig og i en ordentlig tone er det altid godt
at have en bisidder med og helst en som ved hvordan og
hvad en bisidder må og ikke må. Det er lige meget hvem
du har med som bisidder. Kontakt os for mere information Hvis ud ikke kan finde en bisidder, så kunne løsningen
måske være at du lydoptager mødet uden at spørge om
tilladelse Vigtigt er at du husker at spørge om der bliver
skrevet et referat af mødet og så få det til sendt som gøre indsigelser imod det som ikke er korrekt eller mangler. Det kan virke som småting, men kan have stor betydning for din sag.

Anbragte børn:


11.614 børn er anbragt uden for hjemmet. 6.717 bor i
familiepleje. Knap 5.000 bor på døgninstitution eller
socialpædagogisk opholdssted. Døgninstitutioner blev
tidligere ofte kaldt børnehjem. Opholdssteder er private.
Stadig flere anbringes i familiepleje (58 procent i 2013
mod 15 procent i 1970’erne). De seneste 100 år har
anbragte børn konstant udgjort cirka 1 procent af en
børneårgang. De er ramt af samme sociale problemer
som tidligere. Typisk trang økonomi, dødsfald, skilsmisse,
psykisk sygdom, misbrug, vold eller incest.
Kilde: Ankestyrelsen (tal fra 2013)

 Mig alene mod verden - det er den følelse, der fylder
Udadtil er Janne Tholstrup en mønsterbryder, der snart
kan skrive jurist på sit omfattende cv. Men det har været
både besværligt og ensomt at klare sig som børnehjemsog institutionsbarn. Læs mere


En ny strategi skulle i starten af året være med til at
sikre, at antallet af anbringelser i Odense Kommune faldt.
Det gik dog lige modsat. Læs mere

Psykiatrien:
 Nyt menneskesyn i psykiatrien Rapporten fra regeringens
psykiatriudvalg varsler en ny og vigtig retning for
udviklingen af en helhedsorienteret indsats for
mennesker med psykiske lidelser. I Dansk Selskab for
Psykosocial Rehabilitering vil vi gerne tage
udvalgsrapporten på ordet og arbejde for en recoveryorienteret tilgang. Set fra vores stol bliver konsekvensen,
at vi må tage højde for, at folks vej til et godt liv er
meget forskellig, og dermed er der også behov for en
bred vifte af indsatser, som kan imødekomme den
enkeltes behov. Det skal således ikke længere kun være
gratis at få hjælp hos lægen, men også hos psykologen, i
stemmehørernetværk etc. Læs mere



Adoptivbørn rammes oftere end deres jævnaldrende af
psykiske sygdomme. Risikoen for at skulle behandles for
en psykisk lidelse eller en adfærdsforstyrrelse er mere end
fordoblet hos adopterede i sammenligning med børn født i
Danmark, viser en dansk undersøgelse(...)Ikke færre end
7000 børn i alderen fra 0 til 11 år, som er adopteret af
danske forældre mellem 1994 og 2005, indgår og er sammenlignet med 500.000 ikke adopterede, skriver Ugeskrift
for Læger. Læs mere



Langvarig bæltetvang af psykisk syge sætter rekord. Middelalderligt, uværdigt og minder om tortur. Psykisk syge i oprør over tvang.http://pol.dk/2283149



De sidste 10 år er antallet af tvangsindlæggelser fordoblet.
Hør historien fra den dag, hvor det gik galt for dengang
16-årige Kimie Wrisberg. Hør udsendelsen



Leah Lesley Christensen skriver og det kan jeg kun være
enig i ....
Jeg bemærke at der afsluttes med at stille spørgsmål før
man komme frem til en DIAGNOSE - det betyde at DIAGNOSE er nu ikke længere forbehold læge eller job centre
men nu udvides til at kunne stilles hos en almindelig mentor i en privat virksomhed. NOT ACCEPTABLE !!!! Den "patient" ER IKKE BEHØRIG INFORMERET om deres svar er
privat eller anvendes til FORSKNING eller sælges til andre
virksomheder. De levende mennesker behandles på alle
led som en RESSOURCE og deres MENNESKERETTIGHEDER
er fuldstændig ignoreret. Se video

Oplysning om Medie licens og flytning:
 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.


Du skal melde flytning til kommunen senest fem dage,
efter du har skiftet adresse. Læs mere

Oplysning om vigtige ting der kan være rart at vide:


Værd at vide om seniorjob:
Det er sværere for ældre at komme ud af længerevarende
ledighed. Derfor er ordningen med seniorjob blevet indført.
Seniorjob er en kommunal ansættelse, hvor man får løn
efter overenskomsten. - Man har ret til at beholde jobbet,
indtil man kan gå på efterløn. Vi gennemgår reglerne for
seniorjob her. - Ret til seniorjob - For at få ret til et seniorjob skal du opfylde disse betingelser: Du skal: være ledig.
- være medlem af en a-kasse, betale efterlønsbidrag. opfylde kravene for efterløn ved efterlønsalderen - Du skal
desuden have opbrugt din dagpengeret i de sidste 5 år før
efterlønsalderen. Hvis du har ret til arbejdsmarkedsydelse,
skal denne ret også være opbrugt før du kan starte i et seniorjob. - Du skal selv søge - Du skal selv søge seniorjob
hos din kommune. Det kan du gøre senest to måneder efter, at din dagpengeret er udløbet. Du kan tidligst søge om
et seniorjob tre måneder før, din ret til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse udløber. Kommunen har pligt til at
ansætte dig i et seniorjob - Hvis du opfylder kravene, skal
kommunen ansætte dig i et seniorjob. Du skal være ansat
senest to måneder efter din ansøgning. Du kan tidligst få
et seniorjob dagen efter, din dagpengeret og ret til arbejdsmarkedsydelse er udløbet. Hvad har jeg krav på? Du har krav på at blive ansat til overenskomstmæssig løn
inden for området. Du har ikke krav på at blive ansat inden
for et bestemt område. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal
kommunen tilbyde dig et seniorjob på fuld tid. Er du deltidsforsikret, skal kommunen tilbyde dig et deltidsjob. Det er kommunen, der bestemmer jobbets indhold efter
samtale med dig. - Hvor længe kan jeg have seniorjobbet?
Dit seniorjob stopper ved efterlønsalderen.
Ansættelsen kan stoppe tidligere, hvis du:
siger nej til et arbejde, som jobcenteret har henvist dig til,
ikke længere opfylder kravene til efterløn.
Skal jeg stå til rådighed? - Når du har et seniorjob, skal du
stadig stå til rådighed for arbejde, du bliver henvist til af
jobcentret. Derfor skal du stadigvæk have et aktivt CV på
Jobnet, men du skal ikke selv søge arbejde.

Offentlig ansat


Når du er ansat i det offentlige, er du omfattet af særlige
regler, som ikke gælder på det private arbejdsmarked. Fx
er du omfattet af forvaltningsloven. Ofte har du også flere
personalegoder end privatansatte, fx udvidet ret til frihed i
forbindelse med børns sygdom. - Dine ansættelsesvilkår Når du er ansat i en kommune, en region eller staten vil dit
ansættelsesforhold som hovedregel være reguleret af kollektive aftaler i form af overenskomster. Dertil kommer aftaler om arbejdstid, fravær af familiemæssige årsager, seniordage mv. - Aftalerne varierer fra område til område. Af
dit ansættelsesbrev eller din seneste lønseddel fremgår det
præcis hvilken overenskomst, du er omfattet af. Denne oplysning skal vi bruge for at kunne vejlede dig om, hvad der
konkret gælder for dig. - Lønforhandling - Lønforhandling
for offentligt ansatte sker efter en særlig procedure, og du
vil som hovedregel ikke selv forhandle om din løn. – Forvaltningsloven giver dig ret til at søge aktindsigt i din personalemappe. Du kan derfor forlange at se, hvad din arbejdsgiver har registreret om dig ved at bede om en kopi
af din personalemappe. - Loven sikrer dig også en partshøring forud for afgørelser, der vedrører dit ansættelsesforhold.

Ikke alle får nyt tøj selv om der går hul i bukserne …



Partshøringen betyder, at du skal høres, før du kan blive
opsagt, bortvist eller modtage en advarsel. - Vær opmærksom på fristen for at afgive udtalelse. Udløber fristen, uden
at din arbejdsgiver har modtaget indsigelse, vil dette blive
opfattet som om, du er enig. - Er du uenig i indholdet eller
den løsning, din arbejdsgiver foreslår, skal du derfor straks
kontakte os. Vi hjælper dig med at lave en indsigelse som
svar på partshøringen, hvis der er grundlag for dette. - Offentlighedsloven giver andre ret til at søge aktindsigt i en
række oplysninger om din ansættelse. - Sker dette, skal
din arbejdsgiver dels informere dig om, at der er søgt aktindsigt i dine oplysninger, dels oplyse hvem der står bag
ansøgningen.
Retten til aktindsigt i dine oplysninger omfatter: Dit navn,
Din stilling, Din uddannelse, Dine arbejdsopgaver, Dine
lønforhold, Dine tjenesterejser. - Er du ansat i en chefstilling, er der også ret til oplysninger om op til 2 år gamle disciplinære reaktioner, dog kun hvis der er tale om advarsler eller kraftigere reaktioner.
Der er ikke adgang til andre oplysninger end disse. Bliver
der derfor søgt om aktindsigt i oplysninger om fx dit valg
af fagforening, kan du gøre indsigelse og forhindre, at disse ekstra oplysninger bliver udleveret. - Når der er givet
aktindsigt, har du krav på at få oplyst, hvilke oplysninger,
der er blevet udleveret.



Nye regler for samtaler og aktivering 11. juni 2015
Fra juli træder anden del af den nye Beskæftigelsesreform
i kraft. Det betyder nye regler for samtaler i a-kassen og
på jobcentret, mens der også er nye regler for aktivering
og en helt ny mulighed for et uddannelsesløft. Flere af de
nye regler og ændringer gælder kun dagpengemodtagere.
Ved årsskiftet 2014/2015 trådte første del af den nye Beskæftigelsesreform i kraft. Fra den 1. juli gælder det anden
del af reformen, som bl.a. inkluderer et mere fælles og intensiveret kontaktforløb for dig, som er ledig. - Vi fortæller
her om de nye regler, der gælder fra den 1. juli.
Nye regler for samtaler i a-kassen og på jobcentret
Når du har meldt dig ledig på jobcentret, skal du fremover
til en CV-samtale i a-kassen inden for 2 uger. Dernæst skal
du under de første 6 måneders ledighed til 2 rådighedssamtaler i a-kassen og 6 jobsamtaler i jobcentret, hvor vi
som a-kasse skal deltage i 1 af disse samtaler. - Er du forsat ledig efter 6 måneder, skal du deltage i jobsamtaler i
jobcentret hver 3. måned. Senest efter 16 måneders ledighed er der også en fælles samtale på jobcentret, hvor vi
deltager. Vi indkalder dig derudover til rådighedssamtaler
efter behov. - Tidligere i aktivering - Er du ledig og mellem
30 og 50 år, har du ret og pligt til et tilbud om aktivering
senest efter 6 måneders ledighed. Hvis du er under 30 år
eller fyldt 50 år, skal tilbuddet gives senest efter 13 ugers
ledighed. Du har kun ret og pligt til ét tilbud om aktivering,
mens du er ledig. - Som dagpengemodtager har du selv
mulighed for at finde et job med løntilskud eller en virksomhed, hvor du kan komme i praktik.
Udeblivelse fra aktivering
Bliver du væk fra et tilbud om aktivering, du er begyndt
på, vil du nu som udgangspunkt få en så-længe-afgørelse.
Det betyder, at du mister retten til dagpenge, indtil du deltager i tilbuddet igen.

Vurdering af rådighed
Vurderer jobcentret, at du ikke er aktiv i din indsats for at
komme i arbejde igen, kan de give dig et rådighedsafprøvende tilbud. Det kan være tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, eller
ansættelse med løntilskud.
Uddannelsesløft
Er du fyldt 30 år, har du mulighed for at få et uddannelsesløft, hvis du bliver ledig. Her er det et krav, at du er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.
Uddannelsesløftet bliver sat i gang af jobcentret efter en
snak med dig.
Uddannelsen skal være afsluttet inden for dagpengeperioden på 2 år.
Papir på kvalifikationer
Du kan få en realkompetencevurdering, hvis du er fyldt 30
år, ledig og ufaglært. Det betyder, at du får papir på dine
uformelle kvalifikationer. Dine kvalifikationer bliver vurderet af en uddannelsesinstitution som VUC, AMU, EUD eller
VVU.
Tilbud om vejledning og opkvalificering
Er du under 30 år, og har du en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller er du fyldt 30 år, kan du få tilbud
om vejledning og opkvalificering. Dette tilbud kan give dig
op til 6 ugers generel uddannelse eller kursus inden for de
første 6 måneders sammenlagte ledighed.
Joblog erstatter jobsøgningsskemaer
Fra juli 2015 skal du dokumentere din jobsøgning i en
joblog på ’Min Jobsøgning’ på Jobnet.dk. Vi bruger jobloggen, når vi skal vurdere din jobsøgning. Du skal derfor ikke
længere udfylde vores jobsøgningsskema.
Spørgsmål til Beskæftigelsesreformen
Har du spørgsmål til indholdet i Beskæftigelsesreformen,
er du velkommen til at kontakte os.



Ændringer i kontanthjælps-reglerne fra den 1. januar 2015
Ændringerne medfører ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, ændrede fradragsregler og forsørgersatser i kontanthjælps-systemet samt ændringer vedrørende særlig støtte. Folketinget har i december 2014 vedtaget følgende ændringer af lov om aktiv socialpolitik til
ikrafttræden 1. januar 2015:







Lov nr. 1367 af 16. december 2014 om ændring af lov om
aktiv socialpolitik (ændring af formue- og fradragsregler
ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige
offentlige sociale ydelser m.v.).
Se lovforslag L13 hos Folketinget (nyt vindue)
Lovforslag nr. L 80 som vedtaget den 19. december 2014
om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Enlig forsørgersats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter på op til 24.000 kr. årligt uden fradrag for unge
på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).
Se lovforslag L80 hos Folketinget (nyt vindue)
Lovforslag nr. L 81 som vedtaget den 19. december 2014
om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel
boligstøtte og kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.).
Se lovforslag L81 hos Folketinget (nyt vindue)
Ophævelse af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende - Den gensidige forsørgelsespligt for samlevende i
kontanthjælpssystemet ophæves med virkning fra den 1.
januar 2016. - Det indebærer, at samlevende, hvor begge
er fyldt 25 år, ikke længere har pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene eller begge ansøger om eller modtager
uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Samlevende skal
derfor ikke behandles efter de samme regler som ægtefæller i kontanthjælpssystemet, fx når hjælpen tildeles og beregnes. - Ligesom 2014 bliver 2015 et overgangsår, hvor
den gensidige forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet har halv virkning. Således vil principperne
ved tildeling og udmåling af uddannelses- og kontanthjælp
være de samme i 2015, som de var i 2014.

Ændring af formue- og fradragsreglerne på kontanthjælpsområdet
Efterbetaling af sociale ydelser
Fra den 1. januar 2015 er reglen om at se bort fra efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige
sociale ydelser ved beregning af uddannelseshjælp, kontanthjælp og ressourceforløbsydelse gjort permanent. Den
efterbetaling, der ses bort fra, er differencen mellem den
for perioden udbetalte ydelse og den for perioden retmæssige ydelse. Der skal ses bort fra efterbetalingen indtil to
år efter udbetalingen. Den toårige periode gælder også efterbetalinger, der er udbetalt i perioden 1. juni 2014-31.
december 2014.
Lejeindtægter fra logerende
Fra den 1. januar 2015 vil der ikke længere skulle ske fradrag i uddannelses-, kontanthjælp og ressourceforløbsydelse for lejeindtægter. Herved vil modtagere af uddannelses-, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse have
mulighed for at nedbringe deres boligudgifter ved at udleje
et eller flere værelser til højst én logerende, uden at indtægten herfra medfører fradrag i hjælpen.
Ændringen ventes at bidrage til, at personer, som overgår
til uddannelses- eller kontanthjælp m.v., kan blive i deres
bolig.
STU-elevers arbejdsindtægter på op til 24.000 kr.
Desuden får udsatte unge på uddannelseshjælp, som deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov (STU), fra 1. januar 2015 mulighed for
at tjene op til 24.000 kr. (før skat) om året ved arbejde,
uden at indtægten fra arbejdet medfører fradrag i hjælpen.
Ændringer vedrørende forsørgersatser
Ophævelse af de laveste forsørgersatser for unge
De laveste satser til uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der er gift eller samlevende med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, afskaffes.

Alle gifte eller samlevende forsørgere på uddannelseshjælp
eller kontanthjælp for personer under 30 år, vil herefter
modtage den samme grundsats.
Unge enlige forsørgere under 30 år med anbragte børn
Unge enlige forsørger under 30 år, hvis barn bliver anbragt
uden for hjemmet, vil pr. 1. januar 2015 kunne modtage
uddannelses- eller kontanthjælp med satsen som enlig forsørger, selvom barnet anbringes uden for hjemmet. Dette
skal sikre, at forælderen kan opretholde sin bolig med
henblik på samvær og senere hjemgivelse af barnet.
Ændringer vedrørende særlig støtte
Særlig støtte efter § 34 til unge
Fra den 1. januar 2015 vil alle unge under 30 år også kunne modtage særlig støtte til høje boligudgifter eller stor
forsørgerbyrde fra ansøgningstidspunktet, hvis de i øvrigt
opfylder betingelserne.

Oplysninger du måske kan bruge:
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

Oplysning:

 Ønsker du at få noget med i www.boo-hedsbrev.dk, så
send en mail: behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Her er der måske mulighed for job:


Se videoen de mangler folk, når TV er på ellers ikke. Se
videoen

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.

Ingen Partipolitik i behandl os ordentligt!!

M.v.h.

Vigtig oplysning kun for folk med fibromyalgi:


Borgerretsfonden
Trækker kommunen din sag ud – og føler du ikke, at din
sygdom bliver anerkendt?
Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) ønsker fremsendelse
af cases til brug for dokumentation. Fibromyalgi skal anerkendes i kommunernes sagsbehandling.
Dansk Fibromyalgi-Forening arbejder for at skaffe dokumentation på at mange fibromyalgiramtes retssikkerhed
ikke opfyldes i landets kommuner.
Dansk Fibromyalgi-Forening samarbejder med Borgerretsfonden; en fond som netop arbejder for retssikkerheden i Danmark.
Manglende retssikkerhed i kommunerne
DFF ser ofte, at borgere på sygedagpenge eller kontanthjælp ikke får anerkendt deres kroniske og fysiske sygdom fibromyalgi; hvilket medfører at vores medlemmers
sagsbehandlingstid trækker ud eller har trukket ud bl.a.
under henvisning til, at ”stationærtidspunktet endnu ikke
er indtruffet”.
Den manglende anerkendelse i den offentlige sociale
sagsbehandling og i sundhedssystemet medfører store
økonomiske og menneskelige omkostninger for den enkelte fibromyalgiramte – og ligeledes er retssikkerheden
for den enkelte fibromyalgiramte truet til trods for, at
WHO har anerkendt sygdommen som en fysisk og kronisk smertesygdom.
DFF har brug for cases
DFF har derfor brug for flere cases, som kan danne
grundlag for dokumentation for de tendenser, vi observerer i kommunernes sociale sagsbehandling.
DFF og Borgerretsfonden ønsker derfor fremsendelse af
cases fra hele landet, hvorfor du som medlem meget
gerne må kontakte DFF.
Personligt møde i Borgerretsfonden muligt
Såfremt du som medlem foretrækker et personligt møde
for Borgerretsfonden, er dette også en mulighed.
I så fald vil der være tale om personligt fremmøde i Borgerretsfondens mødelokaler i København eller eventuelt
på Parker Instituttet (Frederiksberg Hospital) efter aftale.
DFF ønsker at bekæmpe manglende viden
Sygdommen fibromyalgi kan være vanskelig at påvise ud
fra kliniske undersøgelsesmetoder - og er dermed oppe
imod stærke fordomme i sundhedssystemet, hvilket indirekte påvirker kommunernes sagsbehandling. Derudover
kan der være ideologiske og kommunaløkonomiske interesser i spil i forhold til ikke at anerkende sygdommen.

DFF ønsker at bekæmpe den manglende viden, der er
om sygdommen fibromyalgi, så vores medlemmer mødes
med anerkendelse af deres sygdom.
Sådan gør du
1. Har du en sag i din kommune, som er identificerbar
med ovenstående, er du velkommen til at kontakte DFF
på følgende mail: lba@fibromyalgi.dk
2. Skriv kort om din sag, hvilken kommune du bor i, dit
telefonnummer og din mailadresse. I mailens emnefelt
skriver du ”Cases til Borgerretsfonden”.
3. Skriv også, hvis du er interesseret i et personligt møde
med Borgerretsfonden, så vil DFF formidle dit ønske videre - og du vil blive kontaktet af Borgerretsfonden.
4. Få mere viden om Borgerretsfonden – klik ind på:
http://borgerretsfonden.dk/
5. Få mere viden om Dansk Fibromyalgi-Forening og
hvordan du bliver medlem - klik ind på:
https://www.fibromyalgi.dk/
Med venlig hilsen
Lisbeth Balslev Aagaard
Leder af Rådgivningen og Socialpolitisk Konsulent
Tlf. 3323-5563
lba@fibromyalgi.dk
DANSK FIBROMYALGI-FORENING
Lergravsvej 53
2300 København S
Tlf. 3323 5560
http://www.fibromyalgi.dk/

Efterlysning:
Hvor i København kan vi låne gratis lokaler til at holde et
infomøde?
Det skal være i oktober ...
Vi skal også bruge et sted på sjælland, byd ind med hvor
du mener og evt. vil hjælpe til …
Send en mail hvis du kender nogle steder ...

