
Daj komuś komplement.
Uśmiechnij się i przywitaj nieznajomego. 
Zrób darowiznę do koszyka żywności.
Sprawdź, jak się ma znajomy lub sąsiad.
Przekaż książki na cel charytatywny.
Zrób lub przynieś komuś smakołyk.
Zadzwoń do znajomego lub rodziny.
Zostaw miłą wiadomość dla kogoś.
Wspieraj lokalny biznes.
Zaśpiewaj piosenkę.
Powiedz komuś żart świąteczny.
Naucz się nowej formy komunikacji.

Każdy  
ma miejsce
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Spontaniczna Świąteczna 
Uprzejmość
Zrób komuś przyjemność szczodrością, 
pomagając innym w tym świątecznym okresie.
Święta są okresem przyjemności i wdzięczności, 
ale dla niektórych może to być trudny czas. 
Szczególnie dla tych, którzy stracili 
kogoś bliskiego, mają trudności finansowe lub 
czują się samotne. W tym pracowitym okresie tak 
łatwo jest się zatracić w codziennych obowiązkach 
i zapomnieć, jaki jest główny cel świąt.
W tym roku postawmy sobie za cel dzielenie się 
uprzejmością z naszą społecznością. Oto kilka 
pomysłów na 12 dni uprzyjemości:

Możesz uczynić czyjś dzień wyjątkowym...
Skontaktuj się i upewnij, że każdy jest częścią 
Świąt. To może być związane z nauką nowego 
języka lub sposobu  komunikacji, by zapewnić, że 
sąsiad czuje się dobrze i jest częścią społeczności.
Dla przykładu, naucz się Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia w brytyjskim języku migowym

By nauczyć się więcej, sprawdź Słownik Brytyjskiego 
Języka Migowego w sieci www.tinyurl.com/RadBSL

Rozwesel kogoś w te Święta.

Życzymy wam Bezpiecznych i 
Radosnych Świąt
W Radius troszczymy się o Wasze bezpieczeństwo w 
te Święta i Ty możesz pomóc.
Uważaj na Siebie

Zrób zapas podstawowych składników 
spożywczych i leków na przeziębienie/grypę.
Zamów odnawialne recepty w wyprzedzeniem.
Upewnij się, że telefon jest naładowany i z 
kredytem na rozmowy.
Trzymaj się ciepło i noś odpowiednią odzież na 
powietrzu. Wychodź na zewnątrz w złej 
pogodzie tylko, gdy jest to konieczne. 
Zjedz przynajmniej jeden ciepły posiłek dziennie
Uważaj na oszustów. Jeśli coś brzmi zbyt dobrze, 
by być prawdziwe, pewnie nie jest.

Troszcz się o SWÓJ DOM
Upewnij się, że wiesz, jak wyłączyć wodę, gas i 
elektryczność.
Zamykaj drzwi i okna, by zmniejszyć przeciągi.

Zamknij na klucz drzwi i okna, kiedy 
wychodzisz lub przed snem. 
Upewnij się, że światełka świąteczne mają znak 
Brytyjskiego Standardu Bezpieczeństwa.
Nie zostawiaj świec bez nadzoru lub blisko 
materiałów, które łatwo mogą złapać ogień.
Nie zawieszaj dekoracji na lampach czy 
grzejnikach, mogą szybko złapać ogień.
Nigdy nie przeciążaj gniazdek elektrycznych. 
Zawsze zgaś światełka świąteczne i wyłącz je z 
kontaktu przed pójściem spać.
Upewnij się, że prezenty nie są widoczne przez 
okno.

Troszcz się o INNYCH
Sprawdzaj, co słychać u innych szczególnie tych 
wrażliwych.
Upewnij się, że ty i twoi goście wiecie, gdzie są 
wyjścia ewakuacyjne.
Upewnij się, że zamykasz dobrze drzwi do klatki 
schodowej przy wchodzeniu i wychodzeniu. 
Sprawdź, czy komunalne okna i drzwi są 
szczelnie zamknięte na noc. 
Nie blokuj drzwi ewakuacyjnych.
Zwracaj uwagę na tych, którzy odwiedzają twoją 
społeczność. 
Jeśli zauważysz coś podejrzliwego POCIĄGNIJ 
ZA SZNUREK lub zadzwoń na policję w 
Irlandii Północnej na 101 (brak nagłego 
wypadku) lub 999 (w nagłych wypadkach)



Zapraszamy na...
Popołudniową Kawkę i 
Świąteczny Quiz
Dołącz do nas w sieci na zdalną Kawkę i 
Świąteczny Quiz
W: Poniedziałek 20 grudnia
Od: 14:00 - 13:30 
Nagrody do wygrania...

Najlepsze Śpiewanie
Najlepszy Sweter Świąteczny
Nawiększa ilość Quiz punktów

Zarezerwuj miejsce...
skontaktuj się ze swoim Scheme Coordinator 
tenant.engagement@radiushousing.org
zadzwoń do nas na 07803 897 719

Jesteś w Sercu
W Radius staramy się stawiać Ciebie w sercu 
wszystkiego, co robimy.
Nasza konsultacja jest OTWARTA, by umożliwić 
wspólne tworzenie naszej NOWEJ Strategii 
Zaangażowania Najemców 22-25. Chcemy ją 
stworzyć we współpracy z Tobą. Konsultacja jest 
otwarta do 14 stycznia 2022, więc jest jeszcze czas 
wziąć w niej udział.
Zgłoś Swoje Zainteresowanie...
Jeśli chcesz do nas dołączyć i wspólnie stworzyć 
strategię, czekamy na kontakt od Ciebie: 

w siecie tinyurl.com/TE2225
0330 123 0888
tenant.engagement@radiushousing.org lub 
porozmawiaj z naszym pracownikiem. 

you 
could 

win!

0330 123 0888
responserepairs@radiushousing.org 
radiusrepairs.org
z pracownikiem.
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Kopia Grudniowej Walki z Nudą, czyli 
December Boredom Busters, dostępna jest 

u Scheme Coordinatora

Zgłoś Naprawę
W celu zgłoszenia potrzeby naprawy w 
domu należy skontaktować się:

Pozostań w Kontakcie... 
Śledź na bieżąco wieści z Radius Housing:

facebook.com/RadiusHousing 
twitter.com/RadiusHousing 

Urzędnik Mieszkaniowy 
Zadzwoń do biura na numer 0330 123 0888 w celu 
skontaktowania się z naszym Urzędnikiem Mieszkaniowym, 
ang. Housing Officer, lub Grupą Społeczności.

poniedziałek, 27 grudnia
wtorek, 28 grudnia
środa, 29 grudnia
poniedziałek, 3 stycznia

Zamknięcie Biura
Nasze biuro będzie zamknięte w następujących 
dniach:

Porada o Zasiłkach
Świadczymy poradę, udzielamy wsparcia i reprezentacji 
we wszystkich kwestiach związanych z zasiłkami.
Wyszkoleni Urzędnicy Radius do spraw Porad o Zasiłkach są 
gotowi wspierać naszych najemcow i lokatorów. Wsparcia 
można uzyskać telefonicznie lub przez połączenie video.
Skontaktuj się...w celu uzyskania skierowania
do Porady o Zasiłkach lub uzyskania 
dodatkowych informacji:

Zadzwoń do biura 03301230888 
Porozmawiaj z tzw. Housing Officer, 
Wyśllij email na info@radiushousing.org

Jeśli potrzebujesz naprawy w nagłym wypadku 
poza godzinami pracy nasza grupa 24/7 
Connect24 jest gotowa do działania 

Naprawy po Godzinach 
02890 42 1010 

Naprawy po Godzinach

Wspólny Kącik!
Ten Współny Kącik jest o Was!
Serdeczne podziękowania dla rodziny i przyjaciół Malachy Scott, 
którzy przekazali ławeczkę dla sąsiadów w Clifton House. Bridget 
i Bridie już z niej korzystają!
Jeśli chciałbyś/aś się czymś podzielić w naszym kolejnym wydaniu 
newsletter, skontaktuj się ze swoim, tzw. Scheme Coordinator lub 
wyślij do nas email tenant.engagement@radiushousing.org


