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Radius gada pārskats 20/21   
tagad ir pieejams tiešsaistē un sniedz ziņas par mūsu progresu un sasniegumiem šajā gadā.  

 

Mūsu izpilddirektors John McLean atzīmēja: “Mūsu gada pārskats 
demonstrē Radius un tā partneru apņēmību nodrošināt vislabākos 
iespējamos mājokļus, aprūpi un atbalstu, neraugoties uz 2020./21. 
gada izaicinājumiem”. Mēs dzīvojam nedrošos laikos, bet mūsu 
loma sabiedrībā nekad nav bijusi svarīgāka. Radius turpinās 
atbalstīt tos, kuriem ir vislielākās vajadzības, mēs celsim jaunus 
mājokļus un investēsim kopienās visā valstī. Mēs esam ļoti lepni 
par īrnieku, iedzīvotāju, biznesa partneru un personāla izcilajiem 
pūliņiem un sasniegumiem Covid pandēmijas apstākļos.  

Slēptās invaliditātes nedēļa, 17.-23. oktobris 
Ja jums ir slēpta invaliditāte, tad slēptās invaliditātes saulespuķu siksniņa 
jums ap kaklu norāda cilvēkiem ap jums, ka jums vajadzīgs papildu 
atbalsts vai mazliet vairāk laika. Invaliditāte ne vienmēr ir redzama, 
piemēram, mācīšanās traucējumi, autisms, garīgās veselības problēmas, 
demence; runas, redzes vai dzirdes traucējumi. Slēpta invaliditāte 
daudziem var radīt papildu izaicinājumus dzīvē, bet citiem nav viegli 
saskatīt, atzīt un saprast tos izaicinājumus, ar kuriem jūs saskarieties. - 
www.hiddendisabilitiesstore.com 

  

 

 

Radius Rangers lietotne ir virtuāla platforma, kas dod tās lietotājiem 
iespēju izpētīt un izjust citas kultūras, uzzināt par jaunām vietām un 
valstīm, mācīties vēsturi un iepazīt kultūras mantojumu. 
Tajā ir iespēja uzzināt faktus un gūt informāciju, kā arī redzēt video 
materiālus par dažādu kultūru ēdieniem, dejām, mūziku un amatniecību. 
Katra pieredzes/maršruta tēma ietver ceļvežus ar kartēm, virtuālās tūres, 
audio, viktorīnas, vēsturi un daudz ko citu. Ielādē šo lietotni, un tā palīdzēs 
Tev pārvarēt ikdienas vienmuļību, stresu un satraukumu, kā arī novērsīs 
izolētības un vientulības sajūtas. 
Šo lietotni Tu vari ielādēt tiešsaistē bez maksas savās mājās, savā Apple 
vai Android ierīcē. 

Community Chest  
ATVĒRSIES DRĪZ  
Mēs ar prieku paziņojam, ka 
drīzumā atvērsies Community Chest 
(“Kopienas lāde”)! 
Community Chest sekmīgi darbojas 
jau 3 gadus, piešķirot grantus   

Reģistrējies, lai saņemtu savu 
NI High Street Voucher 
y ATVĒRŠANA 27. septembrī 
y SLĒGŠANA 25. oktobrī 
y JĀIZTĒRĒ LĪDZ 30. novembrim 

Karti var izmantot mazumtirdzniecībā 
vai viesmīlības nozares uzņēmumos 
Ziemeļīrijā, kuros pieņem kartes kā 
maksāšanas līdzekli. 
Lai pieteiktos, 
reģistrējies tieš- 
saistē NI Direct. 

£250 - £1000 apmērā, lai atbalstītu plaša spektra projektus, 
kas veicina kopienas labklājību un attīstību. Pagājušā gadā 
mēs piešķīrām vairāk nekā £35 000 lielu kopējo finansējumu 
66 grupām. Kad finansēšana sāksies, mēs to izsludināsim 
mūsu sociālo mediju lapās. Sazinieties ar savu shēmas 
koordinatoru, lai uzzinātu par to vairāk. 
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Kopīga telpa...      
Visa šī kopīgā telpa ir par jums! 
Ja Tev ir kaut kas, ar ko Tu gribētu dalīties 
nākamajā biļetenā, sazinies ar savu shēmas 
koordinatoru vai sūti mums e-pastu uz 
tenant.engagement@radiushousing.org 
Mēs gribam lasīt visu par taviem jaunumiem, 
īpašajiem notikumiem un izbraukumiem. 

Izbraukumi pie dabas: 
Īrnieki no Gortgole Fold, 
Portglenone, izbaudīja vienas 
dienas ekskursiju ar kuģi pa 
Bann upi līdz Kilrea un atpakaļ. 
Šķiet, ka viņi jauki pavadīja 
laiku, meklējot gārņus!!! 
#birdwatching #spottheheron 

Īpaša pateicība no  
Lavery Fold  
īrniekiem...  
Mēs vēlamies īpaši sumināt  
Barney, kurš ir dzīvojis šeit,  
Lavery Fold, 20 gadus. 
Barney pazīst visā pilsētā par viņa atsaucību pret 
citiem un nenovērtējamo atbalstu, ko viņš sniedz tik 
daudziem cilvēkiem Lavery Fold un citur laikā starp  

   Paldies visiem no Foyle Fold...      
Visi ir lepni par smago darbu, laiku un  
pūliņiem, kas ieguldīti Foyle Fold dārzos. 
Šie dārzi izskatās skaisti, un jūs patiešām 
esat izdaiļojuši ciemata otru pusi, lai visi par 
to varētu priecāties.  
Mēs nevaram vien sagaidīt jūsu fotogrāfijas 
un nomināciju Vissakoptākā dārza balvai 
nākamajā gadā. 

pasūtījuma braucieniem uz veikaliem un dažkārt arī 
pie vietējiem bukmeikeriem. 
Barney, Tu esi varonis, un mēs gribam izmantot šo 
izdevību, lai pateiktu Tev milzīgu Paldies! 

Lai jūs būtu centrā visam  
Mūsu nākamā Area Panel tikšanās ir 14. oktobrī 
plkst. 11.00, izmantojot Zoom. Tā ir Tava 
iespēja iesaistīties, saņemt jaunāko informāciju 
par līdzekļiem, kopienām un īrnieku pārvaldi. Ja 
vēlies vairāk uzzināt par to, kā pieteikties, lai 
apmeklētu mūsu tikšanos, sūti e-pastu uz 
tenant.engagement@radiushousing.org  
vai zvani Lesa uz 07803897719 vai  
Christine uz 07542672833. 

Neaizmirstiet...  
Svētdien, 31. oktobrī, 
pulksten 2 naktī pulksteņi 
jāpagriež par stundu atpakaļ. 
Tātad mēs varēsim stundu 
ilgāk pavadīt gultā.   

Labklājības padomi                                                                                    
Padomi, atbalsts un pārstāvība visos pabalstu 
jautājumos.  
Radius labklājības padomu speciālisti vienmēr palīdz 
īrniekiem un iedzīvotājiem. Palīdzību var saņemt pa 
tālruni vai izmantojot video zvanu. 
Saziņai… 
Lai uzzinātu vairāk vai pieteiktos pie mūsu 
Labklājības padomu speciālistiem: 

y zvani mūsu birojam uz 0330 123 0888,  
y runā ar mūsu mājokļu speciālistu vai 
y sūti e-pastu uz info@radiushousing.org 

Remontu pieteikšana  
Lai pieteiktu remontu savā mājā, sazinies: 

 
Lai runātu ar kādu darbinieku 

Kontaktu uzturēšanai…  
Seko līdzi ziņām no Radius Housing:  

  

Mājokļu speciālists (Housing Officer) 
Ja jāsazinās ar mājokļu speciālistu vai mūsu kopienu 
grupu (Communities Team), zvani uz 0330 123 0888. 

Sazinies ar shēmas koordinatoru,  
lai saņemtu savu October Boredom 
Busters eksemplāru un recepti! 
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