
Tájékoztatás és a legfrissebb hírek lakóink számára

Szeretne a következő 
számunkban szerepelni?

Keresse a Scheme Coordinatort, a 
Housing Officert vagy küldjön e-mailt: 
tenant.engagement@radiushousing.org

NE FELEDJE, MÁRCIUS 26-ÁN HAJNALI 1 
ÓRAKOR KEZDŐDIK A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS!

Elérheti a Radius 
Housng híreit a 
Facebook 
csatornánkon 
keresztül
Keressen rá a 
„RadiusHousing”-ra

Nemsokára megnyitjuk a Best Kept 
Garden (leggondozottabb kert) címért 
folyó verseny 2023. évi fordulóját.  

Tavaly 34 nevezés érkezett a Sheltered 
(védett), General Needs (általános 
szükségletek) és Individual (egyéni) 
kert kategóriákban.  
Ezévben a zsüri magasabbra teszi a 
lécet ami a nyertes kertek kiválasztását 
illeti. 
A tavasz közeledtével Önök elkezdik 
előkészíteni kertjeiket a nevezéshez, 
ezért íme néhány tipp, hogy hogyan 
készíthetik elő kertjeiket. 
A zsüritagok figyelni fogják, hogy 
gazmentes legyen a kert, a fű 
megfelelően ápolt legyen, a növények, 
virágok elrendezését, a nyílt terek 
kialakítást, a cserepek és kosarak 
állapotát fogják figyelni, mennyire 
rovarbarát, mennyire ápolt a kert 
környezete és mennyiben vesznek 
részt a lakók a kertészkedésben.

A Scheme hirdetőtáblán és a 
Hírlevélben fogjuk hirdetni, 
amikortól elküldhetik a nevezéseket.

Szeretne többet tenni bolygónk 
védelmére, de nem tudja, hol 
kellene elkezdeni? 

A Keep Northern Ireland Beautiful 
Climate Action csapata kivételes 
lehetőséget kínál, amin keresztül a 
közössége is aktívan részt vehet.  

A csapat kidolgozott egy programot, 
melyben interjúkat közölnek 
világhírű szakértőkkel a DAERA-val 
és a KNIB-vel együttműködve.

További információt itt találhat:

„“Your Climate future – 
A guide for 
Communities” a You 
Tube-on, vagy e QR kód 
leolvasásával --------->>

RADIUS HEROES CÍM
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Események

Keressen bennünket 
az interneten

Gratulálunk Hetty Culbertnek a 
Newtownabbey, Drumcor Court 

lakójának, aki február 8-án 
ünnepelte 100. születésnapját.

GRATULÁLUNK!

RADIUS LAKÓK 
ELÉGEDETTSÉGI 

FELMÉRÉSE
A Radius széleskörű elégedettségi 
felmérést végez lakói körében 2023. 
március-áprilisában, amiből megtudjuk, 
mennyire elégedettek lakóink a 
szolgáltatásaink körével. 
A kérdőív kitöltése legfeljebb 10 percet 
vesz igénybe. Véletlenszerűen választjuk ki 
a résztvevőket.

TERÜLETI PANEL TALÁLKOZÓK 
JEGYZŐKÖNYVEI

A legutóbbi Area Panel megbeszélés jegyzőkönyve 
a Radius honlapján található, vagy kérdezze a 

scheme koordinátort, hogy nyomtasson ki Önnek 
egy példányt. Kövesse figyelemmel, hogy hogyan 

vesznek részt a lakók az általunk nyújtott 
szolgáltatások kialakításában.



Ha sürgősen javításra 
szorul valami, amikor az 
irodánk zárva tart, 
hívhat bennünket a 
028 9042 1010 számon.

Ne feledje...
Segítse az Air Ambulance NI-t, akiknek 
5500 fontra van szüksége naponta, hogy 
fenntarthassák kiváló szolgálatukat!

Antiszociális 
viselkedés
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RADIUS MAIL 
Tájékoztatás és a legfrissebb hírek lakóink számára

További támogatásért 
és információkért 
kérjük töltse le a 
Tenant Handbookot a 
Radius honlapjáról, 
vagy olvassa be ezt a 
QR kódot -------->>

Tanácsadás, támogatás, képviselet 
az állami juttatásokra való 
jogosultságok terén. A Radius 
Welfare Advice tanácsadói a 
következőkben segíthetnek Önnek:

• Benefits
• Universal Credit
• Költségvetés készítése

Keresse a Scheme koordinátort 
vagy Housing Officert, ha 
szeretne időpontot.

Jóléti 
tanácsok

Jelentse a 
meghibásodást 
online

www.tinyurl.com/RadRepairs
vagy emailben:
responserepairs@radiushousing.org

Kommunikációs panelt hoztunk létre 
lakóink tájékoztatására, hogy világos, 
fontos információkhoz könnyen 
érthetően férhessenek hozzá.  

Februárban ültünk össze, hogy ötleteket, 
javaslatokat beszéljünk meg, és hogy 
lakóink is együttműködhessenek az 
információ kialakításában.

A csoport javaslatai között szerepelt például 
a lakóink által használt szociális média 
platformokon  - mint  Facebook - történő 
kommunikáció.

Többek között: jó hírek, Scheme of the 
Month, több útmutatás, megélhetési 
költségekkel kapcsolatos támogatás, 
ingyenes események Észak-Írország-szerte.

A Signpost Express egy elektronikus 
hírlevél, melyet az Age NI ad ki, mely 
havonta tájékoztatja az idősebbeket, illetve 
az időseket támogató szervezeteket 
információkról és eseményektről.

A következő emailcímen iratkozhatnak fel a 
listájukra: elaine.curry@ageni.org

RADIUS HOUSING 
KOMMUNIKÁCIÓS ANEL 
LAKÓINK SZÁMÁRA

A FŰTÉSI DÍJAKRÓL

SZERETNE DIGITÁLIS ÚTTÖRŐ LENNI 
ÉS SEGÍTENI MÁSOKAT, HOGY 
NAGYOBB ÖNBIZALOMMAL ÉS 

BIZTONSÁGOSAN HASZNÁLJÁK 
DIGITÁLIS ESZKÖZEIKET?

Ha többet szeretne megtudni az önkéntes 
digitális úttörő lehetőségről, keresse a 

Tenant Engegagementet vagy regisztrálja 
érdeklődését a   

https://form.jotform.com/230024431101028
oldalon

RADIUS  
COMMUNITY 

CHEST
2023. március 24-án LEJÁR a 

jelentkezési határidő  
A támogatásra a Radius közösségek 

kérhetnek 250-1000 font közötti 
támogatást projektjeikhez  

A jelentkezési szándékról kérjük 
beszélljenek a Scheme Coordinatorral vagy 

keressék meg a Tenant Engagement 
Teamet a 0330 123 0888 telefonszámon.

A RADIUS IRODÁK 2023. MÁRCIUS 17-ÉN ZÁRVA LESZNEK

Az utóbbi időben többen is 
megkerestek bennünket a fűtési 
díjakkal kapcsolatosan. Ha az Ön 
otthonára számítanak fel fűtési díjat, 
az a következő két komponensből áll:

1) A felhasznált energia
Külső tanácsadók számítják ki a teljes 
lakótelep, a közös terek és egyes 
lakások méretét.

Ez lehetővé teszi az egyes közös 
terekre illetve lakásokra eső 
felhasználás arányának kiszámítását, 
és ezzel meghatározható, hogy 
mennyi lesz az egyes lakók által 
fizetendő rezsi.  

2) A fűtés és világítás ára
Ezután a fenti %-ot a teljes évi 
költségre vetítjük. Ezzel tudjuk 
kiszámítani az éves fűtési költséget. A 
kommunális teresk költségei a közös 
költségben jelennek meg.

Ha további kérdése lenne, kérjük 
keresse meg a Housing Officert. 

NINCS HELYE!


