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Behandl os ordentligt, har ikke bisidder men vi vil gerne vejlede og dermed klæde
folk på inden de skal til møde. Bisidderhjælp pr. mail læs mere her.
Det er altid bedst at skrive og aflever sin egen samtykke erklæring få gode råd her
Når du starter på en sygdomsperiode, dagpengeperiode,
kontanthjælpsperiode eller lignende er det altid en stor fordel at aflever alt
på skrift, samt få alle svarene på skrift samt søge aktindsigt.

Hjælp til Hjælp søger en frivillig som vil være sammen med andre til at
afhente/pakke og uddele julegaver med brugt legetøj. I byerne Lemvig, Skive
og Køge. Skriv til boo@behandlosordenligt.dk

Behandl os ordentligt, mangler folk der gerne vil tegne, diverse tegninger til
vores hjemmeside, folder og plakater, på frivillig basis, der er ikke krav til
hvordan du skal tegne. Har du lyst så skriv til boo@behsndlosordenligt.dk
Behandl os ordentligt søger efter en som kan skrive breve for os efter lydoptagelse.
Har du tid og lyst, så skriv til boo@behandlosordenligt.dk
Skulle der gå nogle rundt ude i landet, som har lyst at lave videofilm, så kom ud af
busken og vær med til at lave diverse video, som kan være med til at oplyse folk.
Skriv til boo@behandlosordenligt.dk

Nu er der jo ingen som siger socialrådgiver, skal være som en robot.
Hvis de synes lovgivningen går for vidt, kan de sige "NEJ" den ret har
alle mennesker. Læs mere
Alle, som har kæmpet med tandsmerter mindst én gang, ved, at det er et
rent mareridt. Og det er ligeledes et mareridt at vente på tid hos en
tandlæge, fordi de næsten altid har fyldte kalendere. Heldigvis er der dog
remedier i husholdningen, der kan lindre tandsmerter og gøre det muligt
for dig at vente på en tandlægetid. Læs mere
Øjnene er blå og nysgerrige, men både t-shirt og bukser er
sorte. Det samme er de sikkerhedssko, som 16-årige Cecilie
har på. - Hun føler sig godt tilpas denne fredag, hvor hun har
sagt ja til et interview på den sikrede døgninstitution Grenen,
der ligger i Dalstrup cirka ni kilometer fra Grenå. Læs mere

3

Det er gået op for mig, at jeg ikke er den eneste, der ikke kan få
fodfæste på arbejdsmarkedet
I fem år har jeg ledt efter et arbejde. Men jeg er endt med alle mulige
småtjanser. P.t. er jeg yogalærer, lærervikar og praktikant som
antropolog gennem endnu en karriereindsats i jobcentret. Jeg er
begyndt at forstå, at min eksistentielle krise er en del af en større
strukturel sammenhæng. Læs mere

Ditte er borderline: Ditte var som sædvanligt på vej til skole, men hun
nåede ikke ret langt, før hun i stedet for at fortsætte ruten mod skolen
krøb ind i et lille legehus hos en af naboerne, hvor hun lå og gemte
sig, indtil hun var sikker på, at hendes mor var taget afsted på
arbejde.
- Jeg gik på det tidspunkt i syvende klasse og var rædselsslagen for
at komme i skole, fortæller 25-årige Ditte Jakobsen. Læs mere
Det er åbenbart ikke alt der køre på skinner.
Esbjerg: Virksomheden B&W Vølund planlægger at afskedige omkring
250 medarbejdere. Det fremgår af en intern skrivelse til de ansatte, som
JydskeVestkysten er kommet i besiddelse af.
I meddelelsen står, at afskedigelserne blandt andet vil omfatte cirka 67
timelønnede, 85 funktionærer i Glostrup og 98 funktionærer i Esbjerg og
andre lokationer. Læs mere
GRAFIK Sådan bor særligt farlige unge bag høje hegn og mure
Bag meterhøje hegn på Djursland ligger den sikrede døgninstitution Grenen, hvor
særligt farlige unge under 18 år er anbragt. Læs mere
I 1997 måtte Lissi Meder selv køre til Tyskland og hente sin 30-årige datter hjem. Forinden var hun blevet kontaktet af myndighederne med en meddelelse om, at tysk
politi havde fået datteren, der strejfede rundt, indlagt. Læs mere
"Helt uacceptabelt": It-koks giver forkert boligstøtte til tusindvis på
kontanthjælp
Fejl i it-systemer betyder, at 4.000 danskere ramt kontanthjælpsloftet har
fået udbetalt for meget i boligstøtte. Pengene skal betales tilbage i næste
måned. Læs mere

Det er ikke spor sjov at være ordblind det ved Malene Rønnow alt om. Prøv
selv hvordan det er, når bogstaverne IKKE vil stå stille. Læs mere

Behandl os ordentligt, har i mange år talt om at dele/nedsætte arbejdstiden for vi kan
få flere i arbejde, her har vi så en udregning med de oplyste tal fra Danmarks
Statistik.
Klumme af Steffen Hansen
Tag en kik på vores hjemmesider Behandl os ordentligt, BOO-nyhedsbrev og Hjælp til Hjælp
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Så tales der om samtalecirkus samt forenkling af regler i
dagpengesystemet...
Behandl os ordentligt vil se det inden vi tro på det.
Lige siden dagpengeperioden var 7 år har det gået
tilbage og regler og love om dagpenge har blevet et
helvede for den arbejdsløse. - Så ingen klappen herfra før
vi ser det bliver bedre og desværre tro vi ikke på vores
hænder bliver hudløs af at klappe over forbedringer ...
Læs mere
Smertestillende medicin sættes under skarp overvågning
Lægemiddelstyrelsen vil holde bedre øje med forbrug og udskrivning af
smertestillende medicin som tramadol. Læs mere

Søg julehjælp:
Der kan søges julehjælp igen i år i Støtteforeningen Hjælp til Hjælp hjælpen er 2
gavekort a 200,00 kr. husk du skal være medlem af Hjælp til Hjælp det koster 50 kr.
om året. Efter 01.november vil der lægge et ansøgningsskema på hjemmesiden.
Støtteforeningen Hjælp til Hjælp, har samlet en masse brugt legetøj sammen, bla. den
grønne værktøjsbænk på billedet, der mangles værktøj til den, skulle nogen lægge
inden med noget der kan passe til bænken som de ikke selv bruger og gerne vil give
bort så lad os det vide. Skriv til udvalg@hjaelptilhjaelp.dk
Skulle der være nogen som har interesse i at arbejde med fundraising så vil
vi meget gerne høre fra jer/dig. Hovedpart af arbejdet forgår online det
betyder du har mulighed for at udføre det når det passer dig, så der skal ej
heller køres efter det. Skriv til boo@behandlosordenligt.dk

Behandl os ordentligt kan se/høre der er lidt uro om
opstart men forsøgsordningen med medicinsk cannabis:
Snart kan syge bede om medicinsk cannabis: Nu kan ny
melding bremse ordning
Syge risikerer at gå forgæves, når de fra 1. januar beder
lægen om en recept på medicinsk cannabis. - Minister
affejer lægerne: Cannabis til de syge fra årsskiftet. Syge skal have medicinsk cannabis 1. januar. Politikere
vil ikke udsætte trods lægers modstand.
Ifølge Uddannelsesalliancen står gymnasier, erhvervsskoler,
universiteter og andre uddannelser over for nedskæringer på
knap 15 milliarder kroner frem mod 2021. – Det må jo undre
Behandl os ordentligt at der spares på uddannelse, det er
vores eneste råstof. Læs mere
Husk at like kontanthjælpsgruppen
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Behandl os ordentligt har ikke hørt magen til forbandede ævl...
Vores arbejdsmarkedet er slet ikke klar på at modtage hverken fleksjobber eller
førtidspensionister.
Man skulle tage og få tilpasset vores arbejdsmarkedet inden man begynder at
spekuler i den slags. Læs mere

Næste Mød Behandl os ordentligt og Støtteforeningen Hjælp til HjælpBolbro
Brugerhus Stadionvej 50 L-M, 5200 Odense V. - Lørdag den 28-10-2017 mellem
10:00 – 11:30 – (Husk bestil tid så vi ved du kommer) Kom og hør hvad vi laver og
står for. Sider du med nogle spørgsmål er du velkommen til at spørge os. - Vi ser
frem til at møde dig. Der er altid kaffe på kanden. - Yderlige oplysninger:
mail boo@behandlosordenligt.dk
Kender du vores facebook grupper de lokale her kan man slå op på
væggen hvis man vil give bort/bytte, så søg på kommunenavnet + Behandl
os ordentligt. Her er et par eks. Horsens, Skive, København, Furesø,
Aalborg. Det er ikke alle gruppe der er lige mange medlemmer i, det håber
”vi” så ”I” vil hjælpe med at folk finde ud af grupperne er der, samt få en
masse til at melde sig ind. - Når du er på facebook så gå lige ind og like
denne side behandl os ordentligt der kan du også finde alle vores grupper
under grupper.
God info om alle satser på overførelsens indkomst i 2017 tal. Dagpenge,
sygedagpenge, kontanthjælp, løntilskud-jobrotation, fleksjob, seniorjob, efterløn,
førtidspension, folkepension, brøkpension.

Mød op frivillige med social forståelse og gør en forskel for
borgerne i Lemvig: I efteråret vil Behandl os ordentligt afholde et kursus
for folk som kunne tænke sig at blive frivillige i Lemvig.
Dertil har vi brug for din hjælp til at dele breve ud til uddannelsessteder
og virksomheder i august/september. Vi har brug for ideer på hvordan vi
når ud til flest mulige i Lemvig. - Kunne du tænke dig at være med til at
sprede information om kurset eller deltage i kurset, så ser vi frem til at
høre fra dig. - Kurset vil være gratis og for alle, men der er tilmelding
pga. forplejning og lokale. De frivillige vil have mulighed for kørselsgodtgørelse alt efter afstand.
Yderligere oplysninger og tilmelding så skriv til udvalg@hjaelptilhjaelp.dk
Behand os ordentligt tænker på milijø og fremtiden vi arbejder online
Her kan I hente vores folder og vidresende den online det spare på papiet
Du kan printe folden hvis du skal have en med til et møde
Ønsker du aktindsigt kan du hente en færdiglavet dukoment og vidresende den
med navn til kommunen, det spare på papiet.

Husk at like siden Behandl os ordentligt Folkets Organisation
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