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BOO - Nyhedsbrev:

Folkets organisation
(Talerør for folk uden for arbejdsmarkedet på overførelses indkomst)

Non - profit
”ikke partipolitisk”
Organisation
Alle rettighederne tilhører © Behandl os ordentligt

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…
Nogen der vil hjælpe som ordstyrer, i vores grupper?

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…

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



Lørdag den 03-09-2016 fra Kl.10:00 er vi at finde i Sct.
Mathias Centret i Viborg ... Kom og få en snak og lidt
popcorn

En bisidders historie:


Her er en historie fortalt af en Behandl os ordentligt bisidder
Det hele startede tilbage i begyndelsen af 2015, hvor en borger
trods møder med kommunen får stoppet sine sygedagpenge i
marts 2015. Det hele så sort ud for borgeren rent økonomisk.
Afgørelsen blev anket og sagen gik til ankestyrelsen, da kommunen ikke ville ændre deres afgørelse. Læs mere

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

Psykiatrien har reddet mit liv:


Jeg er diagnosticeret med paranoid skizofreni og er psykotisk.
Jeg har haft skytsengle i ryggen, følt mig teleporteret til et
parallelunivers og forsøgt selvmord. Og uden psykiatrien var jeg
her ikke i dag Læs mere

Medicinfrie tilbud i psykiatrien i Norge:


Så er der et offentligt tilbud i Norge, hvor man kan få behandling
uden medicin. De har dog i mange år også haft tilbud, der var
medicinfrie, men de var ikke i offentligt regi.
Håber på, at der bliver lavet et samarbejde med psykiatrien i
Danmark, så der kan blive et reelt valg, (som man får tilbudt som
patient) når man møder psykiatrien i fremtiden. Læs mere



Læs om ny folder, som omhandler selvskader - Cutting
http://boo-nyhedsbrev.dk/selvskade-cutting/

Hvornår kommer der nye boller på Psykiatrien:


Dorte Pedersen blev udsat for et voldeligt overfald, da hun var på
arbejde på bostedet Visborggaard. Hun risikerer igen at skulle
møde sin overfaldsmand Læs mere

Psykiske problemer skyld i frafald på ungdomsuddannelser:


Unges psykiske problemer begynder ofte på ungdomsuddannelserne, hvor 60 procent af frafaldet skyldes psykiske problemer.
Gymnasier og erhvervsskoler har for få ressourcer til studievejledere og for lidt fokus på psykisk trivsel, mener elever, lærere og
Psykiatrifonden Læs mere

Stor virksomhed forlader Thisted:


Av av her bliver mange arbejdsløse
Et stort slag for Thisted kommune Læs mere

Må kommunen optage må borgeren vel også:


Borgere, der selv ønsker at optage samtaler med sagsbehandlere
på jobcentret, er ifølge SF’s Marianne Thomsen velkomne til at gøre det. - Der kan være gode grunde til at gøre det. Det kan være,
man ikke husker så godt, eller gerne vil drøfte samtalen bagefter
med sine pårørende, siger Marianne Thomsen, som er formand for
arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget. Læs mere

 Når syge borgere i Fredericia skal til samtale på jobcentret i Fredericia, optages samtalen på video. - Det skriver Fredericiaavisen.dk,
og det bekræftes af Marianne Thomsen fra SF. Hun er formand for
arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget. Læs mere

Tusinder kan få nedsat licensen:


Har du tjekket: Tusinder kan få nedsat licensen - men de ved det
ikke. - Mange ældre kan have snydt sig selv for nedsat licens, afslører tal fra Udbetaling Danmark Læs mere

Møde i Rantzausgade 34 A den.12.august 2016:

 Behandl os ordentligt har været i København, vi havde et par
møder med diverse folk vi skulle tale med.
Så om fredagen den.12. august af holdte vi et møde i Rantzausgade, det var et godt møde hvor der blev orienteret/informeret
samt debatteret livligt om bla. om 225 times reglen og de konsekvenser det får for rigtige mange mennesker.
Vi mener alt i alt Københavner turen har været meget positivt.
Og vi er gået i gang med næste sted i landet vi holder et møde.
Flere og mere oplysning om det når vi ved mere …

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 Hans-Christian 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.
Mener det er bedre at lave ordinære job end dette slave arbejde

Når du ikke de 225 timer så meld dig ind her ...


https://www.facebook.com/groups/1730664507157079/

 Bliv medlem af vores støtteforening:



Klik her

Så starter julehjælpen snart, hvis du har lys at hjælpe så send en
mail til: formanden@hjaelptilhjaelp.dk

Månedens digt september:


Mel.: Græshoppen og valmuen
Vi lyver adskillige gange, hvert døgn
det er da for meget, man tror det er løgn
selv lyver jeg aldrig, med mindre det kun er for sjov
og så har jeg lov
Min løgn har en digterisk sandhed, trods alt
og hvis det er løgn, er det katastrofalt,
for så er de sande, de løgne jeg selv har fortalt.
Men når jeg bruger løgnen, er det vigtigt
at alt er gennemsigtigt, og oprigtigt
for selvom de er modsatte, og ligner lidt hinanden
er sandheden, for fanden
reelt, en ganske anden
når løgn og sandhed smelter sammen, ryster det forstanden
og rynkerne i panden, bekræfter mit humør.
Vi lyver måske efter temperament
hos mig som er digter, er løgnen en trang
jeg vrider min hjerne hver dag, indtil jeg er i gang
med at lyve en sang
for, hver gang jeg digter, er sandhed forbudt
jeg bruger mig selv, som en slags substitut
for ingen skal føle sig ramt, hvis der lugter af krudt.
Nu løj jeg vist igen, men når jeg digter
bør løgnen ramme rigtigt, når jeg sigter.
Den lille hvide løgn, er både sød og raffineret
hvis den er distingveret
og elegant, serveret
men løgne, som kun skader, så jeg gerne dissekeret
og derpå returneret, helst indenfor et døgn.
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!!

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
Se hvad Støtteforening Hjælp til Hjælp har

Hjemmesidder:

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…

Hvorfor accepter vi alt som sker…
Hvem siger folk skal tvings i aktivering/praktik…
Hvordan kan vi se på, dem der skaber aktivering tjener millioner…
Vi skal tænke på det enkle menneske og den behov…
Vi skal sætte personen i fokus, lytte, hjælpe og bakke op...
Hvorfor løbe stærkere, når det giver flere syge og arbejdsløse…
Hvorfor ikke viser vi kan tænke, ud af boksen…
Hvad har vi brug for, nytænkning og flere arbejdspladser…
Dem kan vi hurtigt skaffe, ned med arbejdstiden, giver nye job…
Vil vi have folk lytter til os må vi også selv lytte til folk…

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:

Alle rettighederne tilhører © Behandl os ordentligt

”Der tages forbehold for tastefejl mv.”

