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Globālā starppaaudžu nedēļa 2022 
2022. gada 25. aprīlis - 1. maijs - #intergenerationalweek 
Globālā starppaaudžu nedēļa ir domāta visiem, kam rūp attiecības 
starp paaudzēm. Tā ir domāta, lai mudinātu mūs visus stiprināt 
attiecības starp dažādu vecumu cilvēkiem, jo sevišķi attiecības starp 
jaunākajām un vecākajām paaudzēm. 
Šī gada tēmas ir: 
y Attiecību atjaunošana 
y Vientulības un izolācijas novēršana 
y Vietas, kur var veidot attiecības starp paaudzēm 
y Informācija mūsu nākotnei 
y Vecuma barjeru noārdīšana 

Starppaaudžu nedēļa ir lieliska iespēja mums visiem atjaunot un veidot tālāk tās labās attiecības, kas mums ir 
bijušas ar vietējām skolām un grupām. Ja Tu vēlies piedalīties, tad apmeklē tīmekļa vietni “Linking 
Generations” (Paaudžu sasaiste): www.linkinggenerationsni.com.  Mēs priecātos redzēt Tavas fotogrāfijas un 
uzzināt, ko Tu dari, lai atzīmētu starppaaudžu nedēļu. Lūdzu, sūti e-pastu mūsu mārketinga komandai uz 
communications@radiushousing.org. 

Veido mūsu pakalpojumus 
Katru gadu mūsu īrnieku izpildu komiteja pārskata prioritātes 
pakalpojumu uzlabošanai. 
Mēs vēlamies nodrošināt sadarbības turpināšanu ar visiem 
mūsu īrniekiem un darbiniekiem, veidojot mūsu pakalpojumus. 
Tava īrnieku izpildu komiteja ir apstiprinājusi zemāk minēto 
pakalpojumu pārskatīšanu 2022. gadā: 
 

   
 Pārbūve  

 
Īres vēstules Ilgtspējība 

   
Mobilitātes  

skūteri 
 

Inspekcijas pēc 
remonta 

Īrnieku 
rokasgrāmata 

Iesaisties... 
Ja vēlies piedalīties kādas augstāk minētās grupas darbā, lūdzu, 
sazinies ar mūsu Tenant Engagement Team (Īrnieku iesaistīšanas 
komandu), lai pieteiktos: 

y tiešsaistē: www.tinyurl.com/RadSIG22  
y zvani mums uz 0330 123 0888  
y sūti e-pastu uz tenant.engagement@radiushousing.org 
y runā ar kādu no mūsu darbiniekiem 

Vispirms padomā 
un pagaidi  
Mēs gribam strādāt kopā ar Tevi, 
lai nodrošinātu, ka Tu un Tavi 
kaimiņi jūtas droši un aizsargāti 
savās mājās. 

90% 
no īrniekiem mums teica, ka Radius 
nodrošina drošas un aizsargātas 
mājas. Īrnieku apmeklētības aptauja 2021. 

 

Šeit ir mūsu svarīgākie ieteikumi: 
Neielaid svešiniekus savās mājās un 
koplietošanas telpās: 
y Vispirms padomā - Ja tas ir TAVS ciemiņš, 

draugs vai ģimenes loceklis, tad tā ir TAVA 
izvēle 

y Pagaidi - Ja tas NAV Tavs ciemiņš, draugs 
vai ģimenes loceklis, tad tā NAV Tava izvēle. 

Neaizmirsti aiz sevis aizslēgt ārdurvis un durvis 
uz koplietošanas telpām. 
Ja ir šaubas, palūdz uzrādīt ID – visiem mūsu 
darbiniekiem un līgumstrādniekiem ir ID, ja viņiem 
jāienāk Tavās mājās. 
Ejot ārā no mājām un ejot gulēt, aizslēdz durvis 
un logus. 
Dod savas atslēgas vai kodus tikai cilvēkiem, kam 
Tu uzticies. 

Birojs slēgts  
Mūsu birojs būs slēgts sakarā ar Lieldienām: 

y piektdien, 15. aprīlī 
y pirmdien, 18. aprīlī 
y otrdien, 19. aprīlī  

Esam gatavi palīdzēt 24/7 
Mūsu speciālā Radius Connect24 komanda 
strādā, lai palīdzētu un atbalstītu Tevi 24/7. 

Ja vajadzīgs ārkārtas remonts laikā, kad birojs 
ir slēgts, zvani mums uz 02890 42 10 10. 
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Kopīga telpa...  
Visa šī kopīgā telpa ir par jums! 

 

Deerfin Fold uzņēma dažus 
jaunus rezidentus martā, kuri 
priecājas par jauno dzīvesvietu 
savā kopējā istabā! #fishies  

 

Rathain Fold rīkoja fantastisku 
pēcpusdienas tējas pasākumu, kura 
laikā savāca £500 lielu ziedojumu 
Ukrainai. #thinkingofothers 
#fundraisers 

Liels sveiciens Liz & Kenny no Deerfin 
Fold,  kuri savāca £82.50 lielu ziedojumu 
Air Ambulance NI vajadzībām savā 
Charity Bingo vakarā! dreamteam  

 

 

 
Mūsu jaukie īrnieki lieliski 
pavadīja laiku Hong Ling 
Gardens Markets 
Development Association 
programmas ietvaros 
organizētajās Ķīnas kultūras 
svinībās ar pusdienām un 
ķīniešu dejām Market 
Community Centre. 
#greatday 
#celebratingculture 

James no  
Carrickblacker Fold lieliski 
pavadīja laiku un izdarīja visu 
vajadzīgo, lai pienācīgi 
nosvinētu Sv. Patrika dienu 
šogad! 
Viņš izskatās lieliski! 
#greatsmile #luckycharm  

Pavasara Viktorīna 
Mēs esam priecīgi uzaicināt 
Tevi uz mūsu virtuālo 
pavasara viktorīnu! 
Pievienojies mums tiešsaistē: 
Pirmdien, 2022. gada 11. aprīlī, 
no 14:00 līdz 15:30 
Rezervē sev vietu... 

y runā ar savu shēmas koordinatoru  
y zvani mums uz 0330 123 0888  
y tenant.engagement@radiushousing.org 

Ja Tu gribētu ar kaut ko dalīties nākamajā jaunumu 
biļetenā, lūdzu, runā ar savu shēmas koordinatoru, 
mājokļu speciālistu, vai sūti mums e-pastu uz 
tenant.engagement@radiushousing.org. 

Labklājības padomi 
Padomi, atbalsts un pārstāvība  
visos pabalstu tiesību aspektos.  
Radius labklājības padomu speciālisti (Welfare 
Advice Officers) ir gatavi atbalstīt un palīdzēt 
Tev jautājumos par: 

y pabalstiem  
y universālo kredītu  
y budžeta plānošanu 

Sazinies ar mums, JA vēlies nosūtījumu uz 
Welfare Advice Team. 

Lai jūs būtu centrā visam 
Radius vēlas, lai mūsu īrnieki būtu centrā  
visam tam, ko mēs darām.  
Ja Tu vēlies saņemt jaunāko informāciju par iespējām 
pieteikties mūsu jaunajās grupās un palīdzēt veidot 
pakalpojumus, ko Tu saņem, ziņu biļetenus, finansēšanu un 
tamlīdzīgi, piesakies šodien mūsu Register of Interest 
(Interešu reģistrā): 
y zvanot uz 0330 123 0888 
y sūtot e-pastu uz tenant.engagement@radiushousing.org 
y runājot ar kādu no darbiniekiem 

Saziņai 
Mēs esam šeit, lai palīdzētu – ja Tev ir kāds jautājums, 
vēlies pieteikt remontu, pārbaudīt sava īres konta bilanci 
un/vai iesniegt sūdzību, vai izteikt pateicību… 

0330 123 0888  
info@radiushousing.org 
radiushousing.org 
runā ar kādu no darbiniekiem 

Piesaki remontu tiešsaistē 
Vai zināji, ka nepieciešamo remontu  
var pieteikt arī tiešsaistē… 

 
Mūsu komanda cenšas ieplānot remontus 24 
stundu laikā. Ja vajadzīgs ārkārtas remonts, tad 
jāzvana mūsu birojam. 

Kontaktu uzturēšanai…   

radiushousing.org                                                                           Katram ir vieta 
 
 

 

 

 

  

 

 


