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Om Behandl os ordentligt:
Hent flere oplysninger på hjemmesiden
Vores Facebook Brug vores folder eller Kontakt os

Vigtig – vigtig – vigtig - vigtig – vigtig
Der snakkes meget om at stå sammen, nogen mener folk
skal deltage i demo, problemet er bare mange har svært
ved at komme ud til forskellige demo som omhandler
folk udenfor arbejdsmarkedet på overførelses indkomst.
Derfor anbefaler Behandl os ordentligt at folk bruger vores logo på alle de mail de sender til Kommunen, jobcentret embedsfolkene, politiker, bank folk og andet
godtfolk … så de kan se vi alle er del af et fællesskab
som står sammen og hjælper hinanden.
Det koster ikke penge at deltage i det tager ikke meget
ekstra tid, men vi er sikker på det har en stor effekt…

Bliv medlem video http://youtu.be/18aik0OC8Sg
Vigtigt altid gratis at værre medlem.

Vigtig – vigtig – vigtig - vigtig – vigtig

Støtteforeningen ”Hjælp til Hjælp”:


Se vores hjemmeside, www.hjælptilhjælp.dk

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

Kontanthjælp:


Nyeste fra § 34 Læs mere



Alice Vælds Egebjerg, har spurgt i
beskæftigelsesministeriet hvilken beregningsmodel der
vil ligge til grund ifm. evt. kontanthjælpsloft. Har konkret
spurgt om f.eks. brutto.kontanthjælp og netto
boligsikring og evt paragraf 34 lægges sammen, selv om
kontanthjælp er brutto og de andre netto (mener ikke at
man kan lægge pærer og æbler sammen) Her er det svar
jeg fik dd. Vi har desværre ikke mulighed for at svare på
dit konkrete spørgsmål på nuværende tidspunkt.
Jobreformen er hverken fremlagt eller vedtaget i
Folketinget endnu. Hvornår, og om, den kommer til at
gøre sig gældende, samt hvilke udregningsmetoder, der
kommer til at blive brugt med hensyn til kontanthjælpen,
kan vi altså ikke udtale os om på nuværende tidspunkt.
Du skal have tak for dit input om jobreformen og for, at
du tog dig tid til at skrive til os og fortælle om din
situation.
Venlig hilsen - Emma Heiberg – Ledelsessekretariatet



To 3F’ere fra Nordjylland har henholdsvis 36.000 og
5.300 kroner til gode, fordi kommunen uretmæssigt har
trukket i deres kontanthjælp. Masser af kontanthjælpsmodtagere kan være i samme situation. Læs mere



Gensidig forsørgelsespligt – afgørelsen skal meddeles
begge parter. - Når kommunen skal undersøge, om to
borgere er samlevende, er det meningen, at den skal følge en bestemt rækkefølge i sagsoplysningen. Det beror
på en konkret vurdering, om manglende partshøring
medfører ugyldighed. Desuden skal kommunen meddele
afgørelsen individuelt til begge parter. Det fremgår af to
nye principafgørelser fra Ankestyrelsen. Læs mere



Det er meningen, at de såkaldte ressourceforløb skal
hjælpe svage ledige med at komme ind på arbejdsmarkedet. Men i nogle tilfælde er det modsatte tilfældet. - Vi oplever faktisk at, at patienterne nogle gange er blevet mere
syge af den måde, de er blevet behandlet på af Jobcentret,
end de var i forvejen, siger Rolf Petersen, overlæge ved
arbejdsmedicinsk afsnit ved Slagelse Sygehus, til programmet DR2 Undersøger. Læs mere

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

Anbragte børn/unge:


Flere anbragte unge skal gennemføre folkeskolen
Et nyt projekt skal sikre, at flere anbragte unge består
folkeskolens afgangseksamen. Læs mere



De anbragte børn halter efter deres jævnaldrende. Langt
færre tager en uddannelse og får et job som voksne, viser ny Momentum-analyse. En bedre indsats for at give
de anbragte børn en afgangsprøve fra folkeskolen er ifølge forskere centralt for at udligne forskellene. Kommunerne vil opprioritere uddannelse til de anbragte børn.
Læs mere

Oplysnings video:


En god film - til at bliver klog af Se video



Utilfredshed viser sig mere og mere ..... Læs mere

Hvorfor selvmord:

 Hun havde taget 30 piller med hjem på weekend fra efterskole, da hun besluttede sig for at dø. Efter at have slugt
dem var hun gået ud til forældrenes medicinskab. - Min far
så på, mens jeg havde tømte et glas med 50 panodiler, siger Julie Duch Lauridsen, der i dag er 20 år og går i gymnasiet i Skive(...)- Heldigvis slap jeg uden lever- og nyreskader, men jeg var så hårdt ramt af depression, at jeg
måtte blive hjemme fra skole i et år efter, siger Julie Duch
Lauridsen. http://Læs mere

 Video tæt – på - selvmord
Skræmmende oplysning:


Planter og frø fremavlet på traditionel vis uden genmanipulation kan ikke patenteres, siger den europæiske patentlov. Alligevel er det lykkedes schweiziske Syngenta at få
patent på en peberfrugt fra Den Europæiske Patentmyndighed (EPO). Læs mere

Medicinsk cannabis og natur medicin:


Læge: Information om cannabis-medicin er unuanceret
Medicinsk cannabis som smertestillende middel - men det
er tungt og bureaukratisk for lægerne at udskrive medicinen, og informationen på området er ikke ajourført med
den nyeste viden, mener læge. Læs mere



Overlæge Tina Horsted fra Rigshospitalets tværfaglige
smertecenter kalder det selv for en ’øjenåbner’, da hun for
nogle år siden begyndte at spekulere over, hvorfor mange
af hendes patienter selvmedicinerede sig med cannabis
mod deres smerter. Læs mere



Et journalistisk, sanseligt sceneshow fra P1. Her hører vi
hvordan at cannabis kan bruges som medicin både fra en
bruger og en overlæge. Se video

Diverse om sygdom:


Hvad? sker der lige her? - Lolita er i virksomhedspraktik
hver onsdag fra 10 - 11, men hun er så svag, at hun bliver
nødt til at hvile i denne time.
For at afklare om syge eller svage borgere kan arbejde bare en smule, er kommunerne begyndt at sende borgere i
praktik inklusiv en seng. Se video Se program



Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, betegnes ofte i folkemunde som for lavt stofskifte. På fagsprog kaldes det
myksødem, hypotyreose eller hypotyreoidisme. Med nedsat funktion menes for lav udskillelse af skjoldbruskkirtel
hormon, der er med til at regulere kroppens stofskifte. For
små mængder af dette hormon giver altså for lavt stofskifte, og mange af kroppens funktioner foregår i et langsommere tempo. Læs mere



Susanne Nielsen fra Tommestrup har stævnet Stevns
Kommune. Hun mener at kommunen skal efterbetale hende i alt 391.926 kroner, hvilket svarer til lidt over tre års
kontanthjælp. Det skriver Dagbladet.
Susanne Nielsen er sygemeldt på grund af en kronisk ryglidelse og en stressdiagnose. Hun kan ikke længere arbejde på ordinære vilkår og har derfor søgt en førtidspension,
men hun fået afslag af Stevns Kommune. Læs mere



Nyere interview med læge Carsten Vagn-Hansen.
Helhedsorienteret viden og bredt indblik i sundhed er lægens varemærke.
Det er værd at tænke over, at i Danmark er det for længst
dokumenteret, at den tredje største dødsårsag stadig sker
pga. af bivirkninger fra traditionel medicin. Se video



Neergaard irettesætter Mette F.: Ny regel gælder ikke for
syge. - Syge mennesker skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, understreger beskæftigelsesministeren.
Læs mere



10 ting folk ramt af depression er trætte af at høre. Læs mere



Overlægen, der afslørede millionfusk på sygehuset. Læs mere



En rigtig øjenåbner eller: »Har De noget, der haster?« Læs
mere



Her fortæller Kasper Winther min sygdoms historie og
forløb Se video

Arbejdsløse:


Behandl os ordentligt siger, det kommer ikke bag på os
at dagpengeaftalen kom til at se sådan ud ....
"Fodre hunden med egen hale model" samt man ikke har
rørt ved praktik, aktiveringen, løntilskud og man har ej
heller stoppet hullet så der ikke falder flere ud af dagpengesystemet der er helt op til 8.000 der vil falde ud
hver år... en gang makværk Læs mere
Tjerner du mindre går der længere tid inden du har optjent til en ny dagpengeperiode? det giver jo ingen mening ?



214 job i fare: Holstebro skal spare 150 millioner
Regeringens omprioriteringsbidrag kan blive dyrt for Holstebro. Helt op mod 214 arbejdspladser kan det komme til
at koste frem mod 2019, vurderer Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd. Læs mere



I snart et år har jeg læst jobopslag, sendt ansøgninger
og troppet smilende op i institutioner, ikke bare i Slagelse, hvor jeg bor, men i Nyborg, København og mange
andre steder. Jeg har skrevet mellem to og fire ansøgninger om ugen, omkring 60 ansøgninger i alt. Læs mere

”Ny dagpenge forlig”

Hvad sker der lige her?


I den tid har han ikke været sikret en indkomst.
Han har altid arbejdet, og som tidligere jord- og betonarbejder er han vant til at arbejde hårdt.



Men da en arbejdsskade satte en stopper for, at Peder
Bæk kunne forsætte med det samme erhverv, stod han
pludselig i en anden situation. Læs mere



Skoleleder Morten May har i sommerferien sagt farvel efter ni år som leder af Bakkegårdsskolen i Gentofte og
står nu i spidsen for Danmarks største lilleskole, Byens
Skole i Valby. Han er simpelthen grundlæggende uenig
med tankegangen bag folkeskolereformen. Læs mere

Førtidspensionister:


Næsten blinde Carol skulle tjekke datomærker
Carol Rask er tæt på at miste synet. Alligevel har Næstved Kommune sagt nej til førtidspension og sendt hende
i arbejdes prøvning i en brugs, hvor hun skulle tjekke datomærker. Med en lup. Læs mere



Ressourceforløb - Flex-job - Førtidspension.
Vi høre konstant at der tales om at den syge borger skal
have en mulighed for at udnyttet sin arbejdsevne, om den
så kun er på 2 x 25min om ugen. Det er en katastrofe for
samfundet og borgeren hvis man ikke får en mulighed for
at arbejde det man kan. Det er jeg enig i.
Her kommer så de spørgsmål som hverken de politisk eller
journalisterne har stillet ...
Spørgsmål nr. 1 - Hvorfor så fleks - job ? og ikke et skåne
job og en førtidspension ? . I forbindelse med førtidspension er der loven om skånejob som stadig gælder. I 2013
(SFI) var der 11.500 skåne-jobbere med en førtidspension
herhjemme.
Nr. 2 - Har man nogensinde beregnet hvor stor en besparelse der er i at få en syg i gang i et fleks – job i forhold til
en førtidspension og et skåne job?
Der skal nævnes, gensidig forsørger pligten, samlevende
eller ikke samlevende. Med besparelser mener jeg ikke for
kommunen men for det offentlige i alt (refusioner). Jeg
kender til adskillige samlevende i fleks-job som koster det
offentlige lige så meget som hvis de havde en førtidspension.

Nr. 3. Hvordan tror i at de nye refusions regler vil påvirkekommunerne når det drejer sig om at få oprettet fleks job, når de ikke har sammen refusion og besparelse som
førhen? - Nogle politiske har opgivet kampen for førtidspension og ser den reelt som afskaffet. Selv om det er op
af bakke mener jeg at man skal vedblive med at kæmpe
for den. - Håber der er en journalist der er enig med mig i
at det er spørgsmål der burde stilles, især til socialdemokraterne. - Måske kunne det tænkes at hvis man stiller
disse spørgsmål korrekt, så står reformen alene som en
sparetiltag. Så må man jo forholde sig til dette, men så har
vi da et sandt grundlag at debatter ud fra. Men ok, de skal
jo have lov til at svare.

Ældreområdet:


Nu skal hun lige afprøves i formularerne, så hvis hun
kommer ind i næste måned, inden hun får sendt ansøgnings skema eller afmeldt sig fra arbejdet og jobcenteret,
fordi det er der ingen der oplyser hende om, derfor kan
hun først få pension fra den dag udbetaling Danmark, får
oplysningen med jobcentrets stempel, ak ja alle kneb
gælder når der skal spares. Læs mere

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:


Den dovne kontanthjælpsmodtager er en illusion

Steffens blogs:


Læs mere og her
Vigtigt:
Husk altid uanset hvad der bliver sagt på
Christiansborg skal der være flertal for det
bliver vedtaget..

Fattigdom/hjemløs:


Danmark har siden Anden Verdenskrig været et af de
mest lige samfund i verden. Og de fleste danskere har
været stolte af det. Opfattelsen af Danmark som landet,
hvor 'få har for meget og færre for lidt', afspejler en
stærk forankret fornemmelse af, at ulighed er ødelæggende for den sociale sammenhængskraft. Derfor har det
heller ikke været nemt at sælge den økonomiske doktrin,
som har været fremherskende de sidste 30 år især i USA
og England, nemlig at (lidt) mere ulighed ville være godt.
Læs mere



Unge hjemløse deler LO-prisen med Sebastian.
Sange som 'Måske ku' vi' og 'Du er ikke alene' fik ny betydning, da LO-prisen - eller rettere priserne - for i år
blev uddelt. De unge fra de hjemløses organisation,
SAND, deler prisen med sangeren og komponisten Sebastian, som er manden bag de to nævnte sange - og en
helt masse andre. De mange unge hjemløse i dagens
Danmark er desværre er med til at give netop de to sange en fornyet aktualitet. Tillykke til prismodtagerne. I
Hus Forbi i november er der blandt masser af godt læsestof en artikel om de unge hjemløse i SAND Læs mere

Psykiatrien:


Mange oplever stress på jobbet – nogle i
sådan en grad, at de bliver syge af det. Nu
konkluderer australske forskere, at et positivt sind og god trivsel er med til at gøre en
forskel. Læs mere



PSYKIATRIDAGE 2015 I ÅRHUS OG KØBENHAVN



Den psykiske sundhed hos børn og unge er
på dagsordenen, når Psykiatrifonden over
to dage fokuserer på psykisk sygdom, behandling, mistrivsel, at være ung i dagens
Danmark og på det gode forældreskab.
Meld dig til nu. Læs mere



Syv ud af ti har følt skam og isoleret sig på
grund af psykisk sygdom. Og flere end ni
ud af ti har følt, at omgivelserne forskelsbehandlede eller så ned på dem. Det viser
en ny undersøgelse blandt 1.269 personer,
der har eller har haft en psykisk sygdom,
foretaget af KORA for landsindsatsen EN AF
OS. "Det kan føre til en forvrænget følelse
af, at man slet ikke hører til i verden", siger
Psykiatrifondens chefpsykolog Michael Danielsen til Politiken. Læs mere



Angst koster samfundet dyrt i tabt produktion. Psykisk førstehjælp skal på dagsordenen, og fokus bør især være på gruppen af
psykisk syge børn. Høje krav giver angst,
skriver Psykiatrifonden i et debatindlæg.
Læs mere



Er psykiatrien for lidt fokuseret på, at folk
rent faktisk kan blive raske - eller i det
mindste, at de kan lære deres sygdom så
godt at kende, at de kan leve med den i
hverdagen og passe uddannelse eller arbejde? Radio program Læs mere



Psykolog og forsker ved Psykiatrien i Region Syddanmark, Cathriona Cantio, vandt d.
21/10 førstepladsen i en europæisk innovationskonkurrence i telemedicin. Hun vandt
prisen sammen med firmaet Rokoko. De
har i fællesskab udviklet konceptet PLAI en ny virtuel metode til at kommunikere og
behandle børn med autisme. Læs mere

Nedsat arbejdstid:


Husk nedsat arbejdstid skaffer en masse nye job
Lige meget hvad politiker, fagbevægelsen siger, så vil der
blive brug for flere hænder hvis dem der er i arbejde vil
være på arbejdspladsen korter tid.

Demonstration 4.november:


Har I tid og overskud til at deltage i denne demo kan
Behandl os ordentligt kun anbefale i gøre det for at vise
jeres utilfredshed.. Læs mere

Julehjælp kan søges:


Hvert år samler de danske kirker ind, så udsatte familier i
Danmark kan fejre jul. Julestipendierne formidles via Børnesagens Fællesråd til enlige forsørgere, der har en meget
dårlig økonomi. Der er tale om mindre beløb. Læs mere
Søg julehjælp

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

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.

”Der tages forbehold for tastefejl mv.”

