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Radius kā pirmie Ziemeļīrijā saņems īrnieku līdzdalības akreditāciju 
Īrnieku līdzdalības akreditācijā tiek atzītas tās mājokļu izīrēšanas organizācijas, kas demonstrē izcilību 
īrnieku iesaistīšanā. Šo akreditāciju ir izstrādājusi ZĪ neatkarīgā īrnieku organizācija “Supporting 
Communities”, kas veikusi padziļinātu novērtējumu. 

 

Radius izgāja no 5 posmiem sastāvošu vērtēšanu, tai skaitā 363 dokumentālu 
liecību iesniegšanu un divas fokusa grupas (no kurām viena sastāvēja no īrniekiem), 
kā arī tika veikts neatkarīgs Radius izmantoto procedūru un prakses vērtējums. 
Pēc šī rūpīgā izvērtējuma Sheenagh McNally no organizācijas “Supporting 
communities” secināja: “Radius Housing” ir spērusi nozīmīgus soļus īrnieku 
iesaistīšanā pēdējo 4 gadu laikā – kopš apvienošanās, kas notika 2017. gadā; ir 
redzami teicami labas prakses piemēri visās vērtētajās jomās, un tos var raksturot kā 
vadošos sektorā.” 
Izpilddirektors John McLean atzīmēja: “Mēs esam priecīgi būt pirmie Ziemeļīrijā, kas 
saņems šo novērtējumu un iegūs ļoti prestižo Sudraba balvu. Tomēr, kas ir vēl 
svarīgāk, mēs ar nepacietību gaidām mūsu partnerības padziļināšanos, īstenojot 
vērtēšanas komisijas pozitīvos ieteikumus.” 
Pēc mūsu akreditācijas mēs gribētu dzirdēt no jums jūsu idejas, ierosinājumus un 
atsauksmes, lai tālāk izstrādātu mūsu jauno īrnieku iesaistīšanas stratēģiju. Ja jūs 
vēlaties iesaistīties, lūdzu, zvaniet mūsu birojam uz 0330 123 0888 vai sūtiet mums 
e-pastu uz tenant.engagement@radiushousing.org. 

Maine Makers kļūst radoši 
Uzzini vairāk par Radius varoņu  
Radošuma balvas 2021. gada uzvarētāju!  

 
Maine Makers no Maine Fold, Rendelstaunā 
(Randalstown) pagājušajā gadā ir radījuši daudz 
mākslas un amatniecības izstrādājumu. 
Maine Makers darbam ir bijusi milzīga pozitīva 
ietekme uz tur dzīvojošo garīgo veselību, un viņi 
ar patiesu prieku ir strādājuši pie saviem 
projektiem. Viņu daiļdarbi priecēja arī 
apmeklētājus, kuri vienmēr augstu novērtēja 
viņu rūpīgo darbu, sk. augstāk redzamo 
Ziemassvētku ekspozīciju. 
Kamēr lokdauna laikā visi dalībnieki individuāli 
strādāja pie saviem mākslas un amatniecības 
darbiem, tagad viņi ar nepacietību gaida iespēju 
atkal satikties saskaņā ar sociālās 
distancēšanās noteikumiem, lai turpinātu radīt 
brīnišķīgus darbus. 

Gaišākas dienas priekšā  
Labo attiecību nedēļa – 
2021. g. 20.-26. septembris 
2021. g. Labo attiecību nedēļas 
mērķis ir noārdīt barjeras, vienot 
kopienas un darboties kā katalizatoriem 
nozīmīgām izmaiņām mūsu sabiedrībā ar tēmu 
“Gaišākas dienas priekšā”. 
Šogad tiks mēģināts noskaidrot, kā sabiedrība 
varētu labāk nodrošināt jauniešu vajadzības, un 
pievērsties viņu šodienas problēmām, tai skaitā 
tādām kā garīgā veselība, izolācija, izglītība un 
vardarbība, kas rodas no sektantisma, rasisma un 
citām naida formām. 
  

Mudināt jauniešus skatīties nākotnē, 
uz gaišākām dienām priekšā 

 
Kopienas attiecību padome mudina visus 
iesaistīties šīs nedēļas pasākumos, turklāt tam, kā 
tieši jūs vēlēsieties atzīmēt Labo attiecību nedēļu, 
nav obligāti jābūt saistītam tikai ar darbu, kas 
veicams ar jauniešiem. 
Uzzini vairāk, kā Tu vari iesaistīties, apmeklējot 
tīmekļa vietni www.goodrelationsweek.com, kur 
vari saņemt savu pasākuma komplektu un 
informāciju par mazajiem grantiem. 
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Liels paldies visiem, kas ziedoja mūsu 
korporatīvajai labdarības organizācijai Aware NI! 

Līdz šim mēs kopā jau esam saziedojuši šo 
apbrīnas vērto summu – 

 
Mēs pateicamies visiem, kuri piedalījās Lielajā 
kafijas nedēļā pagājušā mēnesī! Jūs savācāt 
gandrīz £2000 lielu summu pie kafijas un kūkām! 
Liels paldies shēmas koordinatorei Lorraine un 
komandai, kas lēca ar izpletņiem un savāca 
£500 lielu summu! #Brave 
Tev ir arī ļoti daudz citu iespēju, kā piedalīties un 
vākt līdzekļus Aware NI: 
 

Sea Splash notiek 2. septembrī Helens 
līcī vai Benone pludmalē, lai atzīmētu 
pasaules pašnāvību novēršanas dienu. 

 

Radius personāls būs Lagan upē un 
piedalīsies Dragon laivu sacīkstēs, lai 
šajā mēnesī vāktu līdzekļus Aware NI. 

 

Piedalies Belfāstas pilsētas maratonā, 
lai vāktu līdzekļus oktobrī, vai atbalsti 
mūsu Radius skrējējus, kuri skries Aware 
NI atbalstīšanai. 

 

Ja Tu vēlies organizēt kādu līdzekļu vākšanas 
pasākumu vai ziedot līdzekļus Aware NI, runā ar 
mūsu shēmas koordinatoru vai ziedo tiešsaistē 
vietnē www.tinyurl.com/RadAware. 

Kopīga telpa                                                          
Visa šī kopīgā telpa ir par JUMS! 
Kungi un dāmas Rathain Fold izbaudīja atpūtu 
zem saulessarga, kas iegādāts, izmantojot 
Community Chest Grant finansējumu!  

 
Daudz laimes dzimšanas dienā 
Dorothy no Inverary Fold, kurai 
šovasar palika 80!  #birthdaygirl 

 
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  
2021./22. gadā kopā ar īrniekiem un darbiniekiem mēs 
pārskatīsim sekojošās pakalpojumu jomas: 
y antisociālā uzvedība 
y sūdzības 
y māju apkārtnes uzturēšana 
y īrnieku iesaistīšanas stratēģija  

 
Mēs gribētu dzirdēt Tavas domas par to, kā mēs 
varētu uzlabot šos pakalpojumus. Ja Tev ir par to 
interese, lūdzu, piesakies tiešsaistē: 

www.tinyurl.com/S1G2122 
tenant.engagement@radiushousing.org 

Lesa 07803897719 / Christine 07542672833 

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 September 

Boredom Busters eksemplāru! 
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PĀRVARĒT DEPRESIJU. 
IZMAINĪT DZĪVES. 

 

 

 

 


