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Gada mājokļu asociācija 2021 
Sociālā uzņēmuma balvas Ziemeļīrijā  
Šī ir balva par Radius cilvēku smago darbu un neatlaidību pēdējā gada laikā. Sākot no 
mūsu klientiem, kas aktīvi piedalās kopienas dzīvē un īrnieku iesaistīšanas 
pasākumos, un līdz pat mūsu darbiniekiem, kuri turpināja nodrošināt mūsu 
pakalpojumu sniegšanu visā lokdauna laikā. 
Mēs vēlamies pateikties jums visiem par jūsu ieguldījumu, kas palīdzēja mums iegūt 
Gada mājokļu asociācijas 2021 balvu. #strongertogether  

Nedēļa sarunai par naudu 2021 
2021. gada 9. - 12. novembris 
Nedēļa sarunai par naudu ir ikgadēja kampaņa, kas 
mudina cilvēkus valstī runāt par naudu, lai veicinātu 
finansiālo labklājību visā AK. 
Runāt par naudu ir svarīgi mūsu veselībai, bagātībai 
un attiecībām. Pētījumi liecina, ka cilvēki, kuri runā 
par naudu: 

y pieņem labākus lēmumus finanšu jautājumos, 
y veido stiprākas personīgās attiecības, 
y palīdz saviem bērniem izveidot labus ieradumus 

naudas jautājumos visai dzīvei, un 
y jūt mazāku spriedzi un labāk kontrolē savu dzīvi. 

Labklājības padomi 
Ja Tu vēlies runāt ar kādu par budžeta plānošanu vai 
par to, kā nodrošināt maksimālus ienākumus, sazinies 
ar mums. Radius labklājības padomu speciālisti 
vienmēr ir gatavi palīdzēt mūsu 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 

Veidosim mūsu JAUNO stratēģiju 
Izsaki savas domas par mūsu JAUNĀS īrnieku 
iesaistīšanas stratēģijas veidošanu. 
Mēs gribam Tevi pamudināt domāt ārpus ierastajiem 
šabloniem par to, kā mums sastrādāties ar Tevi, 
mūsu klientu, lai Tu būtu centrā visam, ko mēs darām. 
Piedalies mūsu konsultācijās un izsaki savu viedokli 
vienā no šiem datumiem: 

y pirmdien, 22. novembrī pulksten 11:00, 
y otrdien, 23. novembrī pulksten 19:00, 
y trešdien, 24. novembrī pulksten 14:00. 

Lai reģistrētos dalībai un darītu mums zināmu savu 
vēlamo datumu, lūdzu, aizpildi mūsu tiešsaistes 
veidlapu vietnē tinyurl.com/RADTES21. 
Tu arī vari sūtīt mums e-pastu uz  
tenant.engagement@radiushousing.org, zvanīt mūsu 
birojam uz 0330 123 0888 vai runāt ar kādu no 
darbiniekiem. 

Mājokļu pārdošanas shēmas beigas 
Pusnaktī, 2022. gada 27. augustā, likumā paredzētā 
mājokļu pārdošanas shēma Radius īrniekiem tiks 
pilnībā slēgta. 
Tas notiek saskaņā ar 2020. gada Mājokļu (grozījumi) 
likumu (Ziemeļīrija), ko ZĪ Asambleja pieņēma 2020. 
gada 30. jūnijā un kuram karaliskā piekrišana tika 
dota 2020. gada 28. augustā. 

Community Chest  
(“Kopienas lāde”)    
TAGAD IR ATVĒRTA  
Atbalsts Radius kopienām ar 
grantiem £250 - £1000 apmērā 
2020./21. gadā 66 grupas saņēma £35 501,79 
Radius Community Chest grantos. Ja Tev ir idejas 
kādam projektam, kas dotu labumu Tavai kopienai, 
sazinies ar mums: 

y caur savu savu shēmas koordinatoru vai    
y tenant.engagement@radiushousing.org 

Šī shēma tiks pilnībā slēgta, un pēc minētā datuma 
nekādus jaunus pieteikumus Mājokļu pārdošanas 
shēmā vairs nevarēs iesniegt. 
Visi derīgie pieteikumi, kas saņemti pirms pusnakts 
2022. gada 27. augustā, tiks apstrādāti parastajā 
kārtībā. 
Lai iepazītos ar mūsu pilno paziņojumu par 
Mājokļu shēmas slēgšanu, apmeklējiet mūsu 
vietni tinyurl.com/RadHSS vai runājiet ar        
mūsu mājokļu speciālistu (Housing Officer), 
lai saņemtu plašāku informāciju. 
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Kopīga telpa...                            
Visa šī kopīgā telpa ir par JUMS! 
Kaimiņiem ir svarīga loma mūsu kopienā un mūsu 
dzīvē. Labi kaimiņi palīdz atbalstīt savu kopienu, 
respektē pārējos, palīdz un rūpējas par citiem. 
Šī gada nominācijas “Labā kaimiņa” (Good 
Neighbour) balvai sniedza spilgtus piemērus tam, ko 
labs kaimiņš nozīmē mūsu kopienai. Šeit ir īss 
ieskats par to, kā tika raksturoti šī gada uzvarētāji: 
Marie, Loughview Fold 
"viņa ir bijusi lielisks atbalsts jaunajiem īrniekiem" 
Jacky, Glen Fold 
"Kad man vairs nebija spēka jaunai dienai, viņa man 
deva cerību." 
Arthur, Hillside Court  
"Viņš vienmēr izdara labāk un vairāk, nekā gaidīts, 
un, to darot, vienmēr ir iejūtīgs un rūpīgs." 
Peter, Meadowell Fold 
"Viņš palīdz visiem iedzīvotājiem, veicot dažādus 
darbus viņu dzīvokļos." 
Noel, Inverary Fold 
"Noels klauvēja pie manām durvīm un aizveda mani 
prom no ugunsgrēka, glābjot man dzīvību." 
Paul, Chisholm Court 
"reāli palīdzēja īrniekiem saglabāt savu garīgo 
veselību, neļaujot viņiem justies izolētiem pagājušā 
gada laikā." 
Paldies visiem labajiem kaimiņiem mūsu Radius 
kopienā. Jūs esat tie, kuri mūsu kopienas padara 
dižas, un mēs ar nepacietību gaidām jūsu 
nominācijas 2022. gadam.   

Pateicība no Quoile Fold 

 
Liela pateicība no Quoile Fold St. Marys vidusskolas 
skolēniem, kuri īrniekiem izgatavoja un nogādāja skaistus 
dāvanu groziņus. #intergenerational 
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 

Saglabāsim Ziemeļīriju skaistu  
Šobrīd var sākt iesniegt pieteikumus kampaņā Adopt a 
Spot (“Adoptē kādu vietu”). Adopt a Spot tagad 
piedāvā 4 veidu komplektus, lai palīdzētu radīt tīrāku, 
zaļāku āra vidi, un Tu vari pieteikties 1 no 4 
komplektiem: 
y Food for Thought (pārtikas audzēšanai) 
y Rewilding (dabas vides atjaunošanai) 
y Coastal Health (piekrastes attīrīšanai) 
y Litterpicking (atkritumu savākšanai) 
Vai ir kāda vieta Tev tuvumā, kuru derētu nedaudz 
sakopt? Vai Tu varētu apņemties veikt vides attīrīšanu 
četras reizes gadā? Ja jā, tad Tu vari pieteikties 
kampaņā Adopt a Spot iniciatīvas Keep NI Beautiful 
(Saglabāsim Ziemeļīriju skaistu). 
Piesakies tiešsaistē un uzzini vairāk, apmeklējot 
www.liveherelovehere.org.  

Lai uzlabotu pakalpojumus pensionāriem 
Daloties savā pieredzē, jūs varat uzlabot pakalpojumus 
pensionāriem, ko sniedz Darba un pensiju departaments un 
Kopienu departaments. 
Ja jūs esat tuvu pensijas vecumam vai jau esat aizgājuši 
pensijā, Darba un pensiju departaments vēlas dzirdēt par 
jūsu pieredzi pensijā un par to, ko varētu uzlabot. 
Ja vēlaties piedalīties šajā pētījumā, jūs varat pieteikties 
tiešsaistē, sekojot saitei 
tinyurl.com/DWPRET vai zvanot uz 07741 673 698 

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 savu shēmas 
koordinatoru, lai saņemtu savu 

November Boredom Busters 
eksemplāru un recepti! 
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