”Behandl os ordentligt” (Græsrod) Månedsbrev-november-2014 (Nr.-11)
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 lokal kontaktperson Mogens Jørgensen i Odsherred Kommune.

 Vi har lavet en gruppe om ”Nytte job” som skal grave i det folk er udsat for i ”Nytte
job” https://www.facebook.com/groups/854674197885749/
 Brug alle de gratis frugt - bær som er i den danske natur, det giver motion og gode vitaminer: http://www.behandlosordenligt.dk/41537229


Behandl os ordentligt - Job du kan søge - Efterårsbrev:
Vi har nu for længst passeret de 100 medlemmer her på siden, - og del gerne med andre jobsøgende i kender..! Tanken er jo bl.a. at skabe et virtuelt netværk, - dels som et supplement til et
bestående netværk blandt ledige, - men i høj grad også, - for nogle, - som en erstatning for et
manglende netværk. Er man først ude af arbejdsmarkedet, mister mange også kontakten til tidligere kollegaer og andre på arbejdsmarkedet.
Alle er velkommen til at lægge link til annoncer ind, - eller tip om reelle jobmuligheder. Link til
vikarbureauer mener jeg ikke vi bør lægge ind her, - da det står enhver frit for, at tilmelde sig et
lokalt vikarbureau. Enkelte bureauer er måske heller ikke helt sikre, og værd at anbefale.
Søger du job, er det også en mulighed at oprette en kortfattet jobsøgnings annonce her. Annoncer af denne art - slettes efter ca. 3 mdr. - men man er velkommen til at genopslå den, hvis ikke
den gav resultat i første omgang. Andre job opslag slettes efter ca. 4 - 5 uger, - da dette typisk
vil være ansøgningsfristen for de fleste annoncer. Med ønsket om et godt efterår, - og god job –
jagt: https://www.facebook.com/groups/270816873101101/

Hvad vil Behandl os ordentligt i fremtiden:
 Vi har en ide om at afprøve parkering/udenom haver et par steder, er der nogen som har lyst at
hjælpe, samt er der nogen der kender nogle steder vi kan få lov at afprøve vores forsøg, parkeringshaver skaber fællesskaber i byens rum:

http://www.tagtomat.dk/2014/10/01/parkeringshaver-skaber-faellesskaber-i-byensrum/
 Behandl os ordentligt har også skudt projekt arbejdstids deling i gang se mere her:
https://www.facebook.com/groups/713190715434791/ vi vil gerne ud at holde infomøder om det, så er der nogen som er frisk på at holde et fyraftensmøde, vil vi gerne
komme og deltage.
 Møde i Silkeborg: Møde i Silkeborg den. 29.november 2014
Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:








Sociolog: Vi er blevet selvkritiske masochister indadvendt selvtugt har erstattet den udadvendte
samfundskritik: http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2127060/sociolog-vi-er-blevetselvkritiske-masochister/
Selvom Susanne Jensen lider af kronisk træthedssyndrom, har stærke smerter og er nødt til at
sove og hvile sig 16-20 dagligt, vil kommunen afklare hendes arbejdsevne. Det har fået den 50årige esbjergenser til tasterne: http://www.avisen.dk/sygemeldte-susanne-til-kommuneundskyld-jeg-fik-krae_286540.aspx
De såkaldte pop – up - vinduer om cookies er uhensigtsmæssige, lyder det fra Rådet for Digital
Sikkerhed og Dansk Erhverv: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/10/18/082927.htm
Det ulmer rundt om i verden: http://arbejderen.dk/node/156021
Kunne ligne en ”narresut” fra det offentlige: http://denoffentlige.dk/ringer-tilbage-inden-24-



timer-ny-service-til-borgere-der-klager
Annegrete Chrestensen er så plaget af smerter, at Norddjurs Kommune har øget hjemmehjælpen.
Samtidig vil det lokale jobcenter sende hende i arbejdsprøvning. For fjerde gang :
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/akasse/515e65ae599a4e498c0f8d5b2e684926-20141027faar-hjaelp-til-bad-skal-arbejdsproeves-i-koekken
http://www.tv2oj.dk/arkiv

Video der kan være oplysende:
 En mobil tandklinik og 30 frivillige tandlæger og tandplejere har sammen med Kirkens Korshær
og Odense Kommune har siden 2011 tilbudt akut og gratis tandpleje til socialt udsatte borgere,
der ellers aldrig ville komme i nærheden af et tandlægebor:

https://m.youtube.com/watch?v=0sS1cPPXpPU


Fra Ørkildskolen Svendborg 21 sep. 2014.
Medvirkende: Dennis Kristensen (FOA), Peder Bæk (Behandl Os Ordentligt) og Anna Rytter (Bekæmp fattigdom nu).

http://www.youtube.com/watch?v=KvL7PvLEUd0&list=UUgDY4EZid6Na_Ur8iYjd9PQ
 Om ganske kort tid vil danske hjem være fyldt med gadgets, der gør hverdagen lettere. Trådløs
strøm, der kan oplade og forsyne smartphones uden ledninger, børnetrackere, der holder styr på
ungerne, og automatisk indendørs klimajustering er allerede nu tilgængelig, og vil i den nærmeste fremtid snige sig ind i danskernes hverdag og hjem.
http://www.jv.dk/artikel/1846627:Indland--Digital-fremtid--Snart-har-alle-hjem-traadlOes-



strOem
Mens syge og andre demonstrerer på Christiansborgs Slotsplads mod aktiveringer, vil Susanne
Jensen vise sin utilfredshed ved Esbjerg rådhus. http://www.tvsyd.dk/artikel/258911:Video-

-Susanne-i-demonstration



Se denne lille video: http://youtu.be/MY79zykdL-I
Har du spørgsmål til Digital Post? Få her svarene på de tre mest stillede spørgsmål til Digital Post.
https://www.facebook.com/video.php?v=754623497919448

Diverse om sygdom:
 Amerikanske forskere har genskabt hukommelsen hos 9 ud af 10 Alzheimer-patienter. Dansk
forsker er dog skeptisk overfor, hvor lang tid effekten holder: http://videnskab.dk/krop






sundhed/nyt-studie-alzheimer-patienter-fik-evnen-til-huske-tilbage
Det er ikke i orden … bondefangeri!! http://www.avisen.dk/ase-lokkede-hjerneskadettil-at-blive-medlem_287138.aspx?fk=teaser
Regionernes Sundheds-it (RSI) har efter drøftelse med Praktiserende Lægers Organisation
(PLO) valgt at lukke for adgangen til P-journalen, som er et system, hvor en række patientoplysninger fra almen praksis med andre dele af sundhedsvæsnet.
Nedlukningen er en reaktion på, at eksperter i sundhedsret har vurderet, at det er i strid med
loven, når praktiserende læger indsamler og deler visse oplysninger om patienter uden patienternes samtykke: http://www.dagensmedicin.dk/almen-praksis/nyheder/regioner-og-plolukker-for-datadeling-fra-almenpraksis/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=2014-10-02-D
KL: Ikke kassetænkning
Jacob Bundsgaard (S), formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg afviser, at der kan
være tale om kassetænkning.
Behandl os ordentligt siger: Hvis du spørger ræven om han æder høns vil han også afvise det!!
http://www.avisen.dk/kritik-syge-aeldre-parkeres-paa-ny-billig-ydelse_288294.aspx

På indkøb som kørestolsbruger:


Vera Petersen er kørestolsbruger. For hende kan en indkøbstur i Tønder være en blandet fornøjelse. Kørestolen betyder hun rent fysisk ikke kan komme ind i mange af Tønders butikker. Handelsstandsforeningen erkender det er et problem, som ikke bliver prioriteret særligt højt:
http://www.tvsyd.dk/arkiv/2014/10/09?video_id=66204&autoplay=1

Kontanthjælp:




Aarhus fik stor kritik for antallet af ressourceforløb, der blev oprettet i 2013. I første halvdel af
2014 er situationen ikke meget bedre, og det vækker skuffelse og bekymring: http://m.jyllandsposten.dk/aarhus/politik/ECE7061506/nye-ressourceforloeb-halter-bagefter?ref=lokalavisen
Gensidig forsørgelse for kontanthjælpsmodtagere gælder ikke for kærestepar.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=287982531388697&id=263823440471273
&fref=nf

Førtidspension:





Det er nu 5 år siden, Bettina Hansen kom til skade med sin ryg. Alligevel er Ringsted Kommune
stadig i gang med at undersøge, om hun kan få førtidspension.
http://www.tveast.dk/artikler/laaang-sagsbehandling
En kvinde fik 485.000 kr. i erstatning, fordi kommune snød hende for førtidspension og fleksjob. Det kan betyde erstatning til andre syge.
http://www.avisen.dk/syge-danskere-kan-faa-millionerstatning_117054.aspx

Fattigdom/hjemløs:















Hvad er der sket siden 2010 med de hjemløse? https://www.youtube.com/watch?v=jKQwwarJcvY
Ulla Miilmann oplevede i går, at forbigående råbte efter en døende hjemløs mand, at han havde
fortjent at dø. Se mere i videoen: http://ekstrabladet.dk/112/article5146027.ece
Hvad er det for en samfund vi har? http://common.tv2.dk/mpx/player.php/guidhjemlose0810.html
Hjemløse der ikke kan få en bolig: http://common.tv2.dk/mpx/player.php/autoplay-1/guidhjemloseiGO.html
En lille film om hjemløse: https://www.youtube.com/watch?v=kuoJjIuhwrE&feature=youtu.be
Helt almindelige danskere udskiftede sympati med handling. Det har ændret hjemløse 43 årige
David Skovs hverdag på få uger. Fem års liv i et telt er udskiftet med egen bolig og kursen rettet
mod en ny tilværelse. Samtidig har han vendt system og sagsbehandlere ryggen, og taget initiativ til at hjælpe andre.
http://denoffentlige.dk/almindelige-danskere-gjorde-hvad-systemet-ikke-kunne-nu-harhjemloese-david-skov-en-bolig#.VEGIuX_mES4.facebook
AARHUS: Der blev delt masser af varm suppe ud på Aarhus Hovedbanegård i dag. Den 17. oktober er nemlig den danske hjemløsedag og international fattigdomsdag - og det blev markeret.
http://www.tv2oj.dk/artikel/230667:Aarhus--Gratis-suppe-paa-banegaarden
jeg vil bare lige vise jer at jeg får det sådan her når jeg bliver presset og jeg kan ikke gøre noget
ved det, det gør ondt i hele kroppen og jeg taber alle mine kræfter efter sådan en tur ...men jeg
ved også at jeg muligt får en masse kommentar på dette ...derfor ryger jeg cannabis det får ro
på min krop som jeg føler, er bygget op af glasskår ...men dette er MIN VIRKLIGHED OG HVERDAG ... kærlighed til folket
https://www.facebook.com/video.php?v=10204543306730103&fref=nf
Antallet af unge, der lever et liv på gaden, er steget eksplosivt de seneste fem år. Hos kommunerne går de under navnet "sofa-surfere", og i statistikkerne er de registreret som hjemløse eller
truede af hjemløshed. Vi har mødt en af de unge, der har sine venner blandt de århusianske
hjemløse, men drømmer om et liv med fast job og bolig:
http://www.tv2oj.dk/arkiv/2014/10/21/51568?autoplay=1
13.000 flere fattige børn i Danmark: http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-10-28-13000-flere-fattigeboern-i-danmark

Troede pipfugle kurserne var stoppet?:


På et job kursus hos det private job firma Alecto, i København, skulle arbejdsløse akademikere
lytte til æbler. Kursisterne blev også opfordret til at lugte til deres tis.
Konsulent Karen Lyhne fra Alecto har udtalt sig om kursusforløbet til TV2 Nyhederne.
- Det med at lugte til tis og lytte til et æble er grebet lidt ud af en sammenhæng. Det er en lille
del, og det er indgået som en anderledes og humoristisk måde at sætte fokus på det overordnede
tema. Nemlig, hvor vigtig kosten er, og hvordan den påvirker kroppen. Altså, hvordan man også
som ledig kan bruge en bedre kost til at optimere sig selv og sin trivsel.
http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-09-29-kursus-for-ledige-lugt-til-dit-tis-og-lyt-til-aeblet

Autist/ADHD:
 Mor til autist stævner kommune: http://www.sn.dk/halsnaes/mor-til-autist-staevner

kommune/artikel/439006
Ledsagerkort: http://www.handicap.dk/brugerservice/ledsagerkort

Mere arbejde til frivillig, giver mere arbejdsløshed:


Det offentlige og den frivillige verden skal være endnu bedre til at arbejde sammen og bruge
hinanden. Det skal en ny idé katalog inspirere til: http://sm.dk/nyheder/2014/nyt-idekatalogskal-forbedre-samarbejdet-mellem-frivillige-og-det-offentlige

Deles om arbejdet:


Vi bør skrue ned for arbejdsiveren og arbejde færre timer, mener Googles topchef, Larry Page:
http://www.jobindex.dk/cms/IT-Google-topchef-Derfor-boer-vi-skrue-ned-forarbejdstiden?articleid=3879&utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex

Husk at søge hvis du har behov:
 Julehjælp.docx
 Juleaften gratis.docx


Hvordan ansøger jeg om hjælp?
Hvis du ønsker at ansøge om julehjælp, så skal du sende en mail til juletraad@gmail.com

Når du ansøger, skal du oplyse: Fulde navn og adresse, Telefonnummer, Dine børns alder og køn.
- Begrundelse for, hvorfor du ansøger om hjælp
Det er af afgørende vigtighed, at du skriver en uddybende begrundelse for din ansøgning, da vi
på denne måde bedst kan vurdere hvilken donation passer bedst til dig og dermed letter det processen for begge parter. - Vi har brug for disse oplysninger for at være sikre på, at donationerne
går til folk, der virkelig har brug for dem. - Når vi har modtaget alle nødvendige oplysninger sender vi dig et link til listen over alle donationer, hvor du kan vælge de ting ud, du gerne vil søge
om. - Vi er nødt til at have alle relevante oplysninger i første omgang, da vi så har bedre mulighed for at finde den helt rigtige donation til modtageren.

Nogen der ikke ved det sker:


I Odsherred Kommune er det helt officielt - man smider syge borgere ud af sygedagpengesystemet. Sådan skriver Jobcentrets chef Jens Højlund: Mest anvendte kriterier i kommunernes afgørelser i sager om uarbejdsdygtighed:
1. Den sygemeldte anses ikke som uarbejdsdygtig, da sygdommen ikke afskærer den pågældende fra at tage anden beskæftigelse inden for samme uddannelses‐ og beskæftigelsesområde
(bred vurdering).
2. Der er ikke grundlag for at iværksætte yderligere foranstaltninger.
3. Det vurderes, at borgeren har mulighed for at varetage et arbejde med skånehensyn.
4. Der ikke påvist sygdom, som kan begrunde uarbejdsdygtighed / der er ikke objektive helbredsbegrundende forhindringer i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Ovenstående er de kriterier der oftest ses i vurderingen af borgerens uarbejdsdygtighed, og i det
følgende perspektiveres disse i forhold til lovgivningens hensigt og intentioner. Man ser bort fra
lægeerklæringer og bruger ikke lægekonsulenter, man tager en skrivebordsbeslutning, og så er
den syge borger pludselig rask. Og så er den sag afsluttet.
Jeg (Peder Bæk) har oplyst en byrådspolitiker som også er 3F lokal afd. Formand samt med i LO,
han vidste ingen om det som er beskrevet i dette brev, det undre os, helt ærligt ser det ikke lidt
skidt ud hvis ikke byrådspolitiker, 3F lokal afd. Formand samt med i LO ikke ved noget!!!

Oplysning til seniorer:


Hvis du er senior 50+ og er skubbet ud af dagpengesystemet er der måske noget du kan bruge
her?

Når man bliver ældre:
 I stedet for at få industrifremstillet kost skal ældre have mulighed for selv at deltage i madlavningen: http://politiken.dk/indland/ECE2415533/rasmus-bo-bojesen-aeldre-skal-ind-ikoekkenerne---ikke-ud-af-dem/
 Vibeke Nielsen fik et chok, da hun for nyligt åbnede køleskabet hos sin svigermor i Nykøbing Falster: http://www.tveast.dk/artikler/vil-rejse-debat-om-de-aeldres-mad


6 ud af 10 danskere er utrygge ved tanken om at skulle bo på plejehjem, og derfor ser vi i aften
nærmere på livet som plejehjemsbeboer. Vi skal bl.a. diskutere dette 'fremtidens plejehjem'.
Kunne du finde på at flytte på sådan et plejehjem?

https://www.facebook.com/video.php?v=10152394635995205&fref=nf
 På Plejehjemmet Bryggergården på Vesterbro i København har de siden 2006 lavet maden selv
fra bunden af - endda økologisk. http://politiken.dk/tv/tjek_dk/ECE2421449/plejehjemlaver-oekologisk-mad-til-samme-pris-som-faerdigmad/
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.

Her kan du få gratis hjælp:
 Gratis advokathjælp og retshjælp over hele landet liste.pdf
M.v.h.

