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Ikdienas Ziemassvētku  
labestība  
Iepriecini kādu, daloties un palīdzot  
šajā svētku sezonā. 

Ziemassvētki ir laba noskaņojuma un prieka laiks, bet 
citiem tas var būt arī grūtību pilns laiks. Jo sevišķi 
tiem, kas zaudējuši kādu tuvinieku, kam ir finansiālas 
grūtības vai kurus māc vientulība. 
Šajā darbīgajā gada periodā ir viegli aizrauties ar 
dažādiem pasākumiem un aizmirst šo svētku dziļāko 
būtību.  

Šogad stādīsim sev mērķi dalīties ar labu 

noskaņojumu mūsu kopienās, veicot ikdienas 

labestības darbus. Šeit ir dažas idejas, lai iedvesmotu 

Tevi 12 labestības dienām… 

izsaki kādam komplimentu 

uzsmaidi un pasveicini kādu nepazīstamo 

ziedo produktus vietējai pārtikas bankai 

apvaicājies, kā iet draugam vai kaimiņam 

ziedo grāmatas 

uzcep vai aiznes cienastu kādam 

piezvani draugam vai tuviniekam 

atstāj kādam jauku zīmīti 

atbalsti kādu vietējo uzņēmumu 

uzdziedi dziesmu 

pastāsti kādu Ziemassvētku anekdoti 

iemācies kādu jaunu saziņas veidu… 

Tu vari kādam padarīt dienu gaišāku... 
Pasniedz roku, lai palīdzētu visiem justies iekļautiem 
šajos Ziemassvētkos. To varētu veikt, iemācoties 
kādu jaunu valodu vai saziņas veidu, lai palīdzētu 
kādam kaimiņam justies labi kā Tavas kopienas daļai. 

Piemēram, iemācoties, kā pateikt “Priecīgus 
Ziemassvētkus!” britu zīmju valodā, kā tas parādīts 
šajā attēlā: 

 
Lai iemācītos vairāk, lasi šo vienkāršo britu zīmju 
valodas vārdnīcu tiešsaistē, kas pieejama vietnē 
www.tinyurl.com/RadBSL 
Dod iemeslu kādam pasmaidīt šajos 

Ziemassvētkos!  

Vēlam Tev drošus un  
laimīgus Ziemassvētkus!  
Mēs no Radius gribam, lai Tev būtu droši 
Ziemassvētki, un TU vari palīdzēt! 

Rūpējies par SEVI  
 Glabā mājās galveno pārtikas produktu krājumus 

un zāles pret saaukstēšanos/gripu. 
 Savlaicīgi pasūti vajadzīgās recepšu zāles. 
 Uzlādē un iepriekš apmaksā savu mobilo tālruni. 
 Dodoties ārā, saģērbies silti un velc piemērotu 

apģērbu, bet sliktos laika apstākļos ej ārā tikai tad, 
ja ļoti nepieciešams. 

 Ieturi vismaz vienu karstu maltīti dienā. 
 Uzmanies no krāpniecības mēģinājumiem internetā 

– ja kāds piedāvājums skan pārlieku vilinošs, tas 
visdrīzāk nav īsts. 

Rūpējies par SAVU MĀJOKLI 
 Uzzini, kā izslēgt ūdens, gāzes un elektrības padevi. 
 Turi aizvērtus logus un durvis un gādā, lai nebūtu 

caurvēja. 
 Aizslēdz durvis un logus, ejot ārā no mājām un 

dodoties pie miera. 
 Iegādājoties Ziemassvētku gaismas, pārliecinies, 

ka tām ir britu drošības standarta (British Safety 
Standard) zīme. 

 Neatstāj iedegtas sveces bez uzraudzības vai tuvu 
pie lietām, kas var viegli aizdegties. 

 Neliec rotājumus pie lampām un sildītājiem, jo tie 
var viegli aizdegties. 

 Nekad nepārslogo elektrības kontaktligzdas. 
 Vienmēr izslēdz un atvieno no elektrības 

Ziemassvētku gaismas pirms gulētiešanas. 
 Pārliecinies, ka dāvanas nevar redzēt no ārpuses 

cauri logiem. 

Rūpējies par CITIEM 
 Noskaidro, kā klājas citiem, jo sevišķi tiem, kuri ir 

viegli ievainojami. 
 Pārliecinies, ka Tu un Tavi ciemiņi zina, kā izkļūt no 

ēkas ārkārtas situācijā. 
 Ienākot ēkā vai izejot no tās, pārliecinies, ka nama 

koplietošanas ārdurvis ir droši noslēgtas. 
 Pārliecinies, ka koplietošanas telpu logi un durvis 

naktī ir ciet. 
 Neatstāj ugunsdrošības izejas durvis atvērtas. 
 Esi piesardzīgs pret svešiem cilvēkiem, kas uzturas 

tavā kopienā. 
 Ja pamani ko aizdomīgu, NOVELC 

TRAUKSMES AUKLU vai zvani PSNI 
uz 101 (ja nav ārkārtas situācija) vai uz 
999 (ārkārtas situācijās). 
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Kopīga telpa... 
Visa šī kopīgā telpa ir par jums! 
Liela pateicība Malachy Scott ģimenei un  
draugiem, kuri sponsorēja soliņu kaimiņiem Clifton House. 
Bridget un Bridie jau izmēģina to! 
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  

Lai jūs būtu centrā visam  
Radius vēlas, lai mūsu īrnieki būtu centrā visam tam, 
ko mēs darām. 
Ir SĀKUSIES konsultēšanās, lai palīdzētu veidot 
mūsu JAUNO īrnieku iesaistīšanas stratēģiju 22.-
25. gadam. Mēs gribam veidot šo stratēģiju kopā ar 
jums. 

Konsultēšanās turpināsies līdz 2022. gada 14. 
janvārim, tāpēc vēl ir laiks piedalīties. 

Piesakies...  
Ja vēlies piedalīties mūsu jaunās stratēģijas kopīgā 
veidošanā, mēs gribam dzirdēt Tavus priekšlikumus, 
tāpēc sazinies: 

 tiešsaistē - tinyurl.com/TE2225 
 0330 123 0888 
 tenant.engagement@radiushousing.org 
 vai runā ar kādu no darbiniekiem.  

Aicinām Tevi uz... 
kafijas pēcpusdienu un 
Ziemassvētku viktorīnu  

Pievienojies mums tiešsaistē digitālajā  
kafijas pēcpusdienā un Ziemassvētku viktorīnā: 

Kad:     pirmdien, 20. decembrī  

Cikos:  14:00 - 15.30  

Balvas izcīņai...  
 par labāko dziesmu 
 par labāko Ziemassvētku džemperi 
 par lielāko iegūto punktu skaitu viktorīnā 

Piesakies...  
 sazinies ar savu shēmas koordinatoru 
 tenant.engagement@radiushousing.org 
 zvani mums uz 07803 897 719 

Birojs slēgts  
Mūsu birojs būs slēgts šajos datumos: 

 pirmdien, 27. decembrī 
 otrdien, 28. decembrī 
 trešdien, 29. decembrī 
 pirmdien, 3. janvārī  

 

Ārkārtas remonti 
Ja vajadzīgs ārkārtas remonts ārpus mūsu 
parastā darba laika vai ja birojs ir slēgts, tad 

palīdzēs mūsu 24/7 Connect24 komanda. 

Ārkārtas remonti 
02890 42 10 10 

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: 

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

Remontu pieteikšana  

Lai pieteiktu remontu savā mājā, sazinies: 

 
Runā 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 December Boredom 

Busters eksemplāru! 
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