”Behandl os ordentligt” (Græsrod) Månedsbrev-oktober-2014 (Nr.-10)
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:
 Ny kontaktperson i Esbjerg Susanne Jensen Sønderborg Laila Bargmeyer, Hadeslev Dorte

kroghehlers, Aalborg Klaus Frederiksen & med i Råd og vejleding Alice Vælder Egeberg fra Korsør





velkommen.
Info møde i Kolding, var et godt møde de fremmøde havde en god debat om mange ting, vi håber
så at nogle af de fremmødt vil give en hånd i Behandl os ordentligt, på den ene eller anden måde.
Behandl os ordentligt arbejder med projekt ”arbejdstids deling”
http://www.behandlosordenligt.dk/51270066
Behandl os ordentligt har været til frivillig fredag i Skive, vi var ude at vise os, vi tro det er vigtigt
vi er der hvor der kommer mange mennesker.
I Skive har vi Café Skive som er hver mandag på Møllergård plejecentre kl.15-17, hvor folk kan
komme til en snak om deres problemer og andet … http://www.behandlosordenligt.dk/41537224
Frivillige søges til 1 time om ugen at deltage i vores Café i Skive

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:


















Kan det være meningen?: http://www.information.dk/507955
Det kan tage årevis at få behandlet ansøgninger om fleksjob. I mens har mange ingen indtægt.
Kommunerne sparer til gengæld penge på de lange sagsbehandlingstider:
http://www.avisen.dk/lang-sagsbehandling-af-fleksjob-koster-tre-aaruden_282461.aspx?fk=1&deck=A
Jeg har ikke møde nogen der er perfekt endnu ... men mange der troede de var:
http://www.jv.dk/artikel/1825567:Billund--Kirsten----Jeg-har-opgivet-at-vaere-perfekt-til-dethele
Forestil dig, at noget af det sværeste og mest angstprovokerende er at skulle sige dit eget navn:
http://www.dr.dk/tvaers/problemer/psykiske-lidelser/angst/nynne-og-sabina-stammer-for-abnemikrofoner
Født i 1979 og mor til to skønne børn fra 2007 og 2009. Mit liv ændrede sig drastisk da jeg i
2012 blev ramt af en blodprop i hjernen. Jeg deler mine tanker om mit "nye" liv. Mine op og nedture og om vejen til accept af mit nye jeg for både min familie og mig selv:
http://hjerneskadet.dk/article/2-aar-kort-fortalt/
Kirsten Cordtz: Det var et konstruktivt møde. Nu skal det vise sig, om det gør en forskel. Men det
var godt at tale med dem: http://fredericia.lokalavisen.dk/kritiske-borgere-efter-moede-det-varen-god-snak-/Lokale-nyheder/20140918/artikler/709239895/2023
Fattigdom skaber krig og krig skaber fattigdom. http://www.behandlosordenligt.dk/296925226
Massakren-på-60-000-arbejdsløse af Steffen Hansen.
I årevis har samfundet hældt millioner ud ad vinduet i et forgæves forsøg på at gøre stofbrugere
stoffri. Stop dette vanvid og brug pengene fornuftigere, lyder opfordringen fra Nanna Gotfredsen,
der i 15 år har arbejdet som jurist i øjenhøjde med stofbrugere og prostituerede:
http://www.information.dk/510923
Hvis man havde undladt at fodre en hest i et halvt år, var man vel blevet straffet for det?
http://arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/hvis-man-var-en-hest
Når ens barn lider, så lider man også som forældre: http://www.behandlosordenligt.dk/51270072

Video der kan være oplysende:


Efter hånden bliver det kun overklassen der kan rejse uden for landet grænser ....
http://www.tvmidtvest.dk/indhold/hanne-jeg-skylder-mange-en-tak



Fint man bruger robotter til det hårde arbejde ...
Men så skal man have arbejdsdeling på resten af arbejdet så vi kan få folk tilbage i samfundet i
sted for man sparker den ud ... http://www.tvsyd.dk/artikel/255571:Se-video--Robot-kOerermad-ud-til-de-aeldre

Diverse om sygdom:
 Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at
personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart
formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet:
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbm.dk%2Fda%2FBeskaeftigelsesomraadet
%2FFlere%2520i%2520arbejde%2FRessourceforloeb%2FHvad%2520er%2520ressourceforloeb.a
spx&h=hAQGbZ4gJ
 Erik Petersen nu trukket et nummer i den lange kø af mennesker, som mister deres sygedagpenge. Er det i strid med enhver danskers grundlovssikrede ret til at have et eksistensgrundlag, det
må være op til jurister at afgøre - at det er UANSTÆNDIGT kan der vel ikke være tvivl om:
http://www.avisen.dk/venter-paa-behandling-for-kraeft-ingen-sygedagpenge_281246.aspx
 Peter Gøtzsche tager effektivt til genmæle Oprettet: Lørdag, 04. januar 2014 12:01
Skrevet af Anette Harbech Olesen
Jeg har tidligere skrevet, at Peter Gøtzsche efter min mening burde have en medalje. Han har
nemlig skrevet en bog om medicinalindustriens ufine metoder, og hvordan vi alle sammen forholdes væsentlige informationer om risici ved indtag af industriens produkter. Bogen hedder ”Dødelig medicin og organiseret kriminalitet” på dansk, og det er ikke godnatlæsning for sarte sjæle.
Peter Gøtzsche kortlægger og dokumenterer, hvordan en velorganiseret medicinalindustri anvender decideret uhæderlige metoder i deres bestræbelser på at få lægerne til at anbefale os deres
medicinske præparater. Og bestræbelserne virker. Aldrig har så mange danskere spist så megen
medicin som de gør i dag. Læger og forbrugere forholdes væsentlige informationer om uhensigtsmæssige bivirkninger, vi kan ikke være sikre på at lægerne er uvildige og måske tager vi
medicin mod symptomer, som kunne være afhjulpet af hel naturlig vej.
Det med medaljen mener jeg om muligt endnu mere i dag end dengang. Lederen af det nordiske
Cochrane Center Peter Gøtzsche har siden udgivelsen af bogen stået for skud, og en samlet medicinalindustri har udsat ham for en veritabel miskrediteringskampagne. Godt hjulpet på vej af de
mange læger, der i en årrække har været på deres lønningslister. I Jyllands Posten den 4. januar
2013 tager Peter Gøtzsche effektivt til genmæle. Han tilbageviser alle angreb og henviser til bogens udførlige og omfattende dokumentation af medicinalindustriens uhyggeligt effektive infiltrering af det danske sundhedsvæsen. Det er på høje tide, at der bliver gjort op med dette. Lad os
få uvildige læger, som også interesserer sig for andre helbredelsesformer end de strengt medicinske. Vi har brug for at hele det danske sundhedsvæsen endevendes og ændres, så hver patients
individuelle ve og vel kommer i fokus frem for monetære interessers.
Se også debat i Aftenshowet med Peter Gøtzsches kritik af lykkepiller:
http://www.youtube.com/watch?v=IQRaXxW9v7k
 Funktionelle lidelser!?
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/spm/971/svar/1154512/1398278.pdf

Arbejdsløses tal:



Skal lige huske der er ca. 44.000 der er smidt ud af dagpengesystemet:
http://www.dst.dk/nytudg/18138
Ledigheden på Bornholm var i juli 2014 på 4,6 %, svarende til 796 personer. Ledigheden er faldet
med 8,2 % svarende til 71 personer i forhold til samme periode sidste år.
http://www.tidende.dk//?utm_source=nyhedsbrev12-092014&utm_medium=email&utm_content=nyhedsbrev2014&utm_campaign=nyhedsbrev&Id=582
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Kontanthjælp:




Henrik Pedersen blev far til en dreng i april. Han elsker sin kæreste, alligevel er han for nylig
flyttet fra hende og barnet. Han får kontanthjælp, men den kan han kun beholde, hvis hans
samlever står til rådig på arbejdsmarkedet på fuld tid:
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/2014/09/01/082428.htm
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 klagevejledning.
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

Oplysning hjemmeside:





Hjemmesiden blevet jævnligt ændret Kik forbi her:
Vores webmaster arbejder på at forbedre vores hjemmeside, så derfor vil vi høre om DU har en
ide til tekst og indhold til den nye hjemmeside. Jo flere ideer jo bedre.
Vi nærmer os 1 million hits på hjemmesiden …
På vores hjemmesiden kan du nu download breve lige til at skrive modtager og afsender på. Alt
brevpapir har vandmærke som er vores logo, så brug dem:
http://www.behandlosordenligt.dk/36438523

Fattigdom/hjemløs:
Antallet af unge hjemløse er stødt stigende, og samarbejdet mellem forsorgshjem og kommuner



er sjældent optimalt, viser ny rapport. Manglen på billige boliger er det altoverskyggende problem, lyder det fra KL: http://www.kl.dk/Social-service/Mangel-pa-boliger-skaber

hjemloseproblem-id162836/
I går indviede Kofoeds Skole Københavns første bæredygtige botilbud for udsatte unge, kaldet
Honolulu, Amager. I den anledning lagde TV2 Lorry vejen forbi Peder Lykkes Vej - og altså ikke
på Vesterbro, som de ellers påstår i indslaget:





http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/9/5?video_id=94808
72,5 millioner Kr. sendte retur ville ha pyntet her. Var øremærkede boliger og der mangler skæve
huse og herberger http://t.co/3VD42RGS7u
Hjemløse strejker i Viborg: http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=37561

Ca. 16.000 ledige på arbejdsmarkedsydelse er i risiko for at miste den midlertidige ydelse frem
mod udgangen af 2015. http://www.ak-samvirke.dk/nyheder/tusinder-mistearbejdsmarkedsydelsen-kommende-aar

Love og regler:


Hvornår skal en sagsbehandler lave et notat i en sag?

http://www.behandlosordenligt.dk/296925225


Fra 1. januar 2013 skal kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam behandle sager om
ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det skal sikre, at alle relevante kompetencer står
sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme
på førtidspension: http://ams.dk/da/Viden/Indsatser/Rehab.aspx

ADHD:







I dette interview med Anders Davidsen taler vi om, hvordan du med diagnosen ADHD – eller med
et barn med diagnosen ADHD – kan få hjælpe til at finde løsninger i form af hjælpemidler eller
coaching: http://www.altomadhd.dk/anders-davidsen-hjaelpemidler-adhd/
Træningsprogram for ADHD-ramte forældre: http://www.b.dk/kronikker/traeningsprogram-foradhd-ramte-foraeldre
Den amerikanske neurolog Richard Saul går nu til kamp imod diagnosticeringen af ADHD hos
børn[1] - han mener ikke at ADHD eksisterer og lægemidler mod ADHD gør mere skade end gavn:
http://medviden.apha.dk/laege-adhd-eksisterer-ikke/
En gruppe svage elever med specielle behov går på et særligt tilrettelagt forløb på den tekniske
skole Hansenberg i Kolding. Men dét forløb er blevet afbrudt kun seks uger efter det er startet op:
http://www.tvsyd.dk/artikel/256331:Svage-elever-lades-i-stikken

Senior:


Hyr en senior - de er næsten aldrig syge: http://www.avisen.dk/touch/hyr-en-senior-de-ernaesten-aldrig-syge_283115.aspx

Måske noget du kan bruge:


Mit barn stammer – hvad gør jeg? Socialstyrelsen
DKK 0,00 Denne udgivelse er kun tilgængelig som download.
Ubesvarede spørgsmål og bekymringer kan presse sig på, når ens barn pludseligt begynder at
stamme. Faghæftet tager udgangspunkt i det at være ’ny’ forælder på området.
Faghæftet Mit barn stammer – hvad gør jeg? søger at besvare nogle af de spørgsmål, som nye
forældre til børn, der begynder at stamme, kan have. Faghæftet formidler endvidere viden til
pædagoger, talepædagoger/logopæder og andre fagfolk om de udfordringer og behov, forældre
kan have, når ens barn stammer. - Udover opdateret viden om stammen og oplysninger om, hvor
man kan søge hjælp og viden, indeholder faghæftet interview med tre familier, der deler deres
erfaringer med stammen og videregiver gode råd fra hverdagen. - Forfatter: Per Fabæch Knudsen Udgivelsesår: 2013 Sideantal: 34 - Hent faghæftet her:
http://www.socialstyrelsen.dk/filer/udgivelser/mit-barn-stammer-2013-hvad-gor-jeg

Husk at søge hvis du har behov:




Julehjælp http://www.julehjaelpen.dk/
https://www.facebook.com/Julehjaelpen?fref=nf

Når man bliver gammel:

 Annette Tifals far fik gentagne gange lov at ligge med bleen fyldt med afføring i flere timer, før
han blev skiftet: http://www.fyens.dk/svendborg/Far-laa-med-bleen-fyldt-i-timer-Paaroerendeforargede-over-patientpleje/artikel/2572344
 Joe mange dansker har en god alderdom når de ikke eller familien ikke kan hjælpe dem ... velfærd længe leve!!: http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Nordjylland/2014/09/15/080356.htm

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.

 Læs om digital post:
https://www.facebook.com/regionmidtjylland/photos/a.561450900570043.1073741829.1733288027
15590/731780040203794/?type=1

M.v.h.

Vær med til at sprede vores hjemmeside adresse og det kan du gøre ved at sende
denne kode rundt til så mange som muligt

