
Bieżące wiadomości i porady dla naszych najemców

Chcesz pojawić się w 
kolejnym wydaniu?

Skontaktuj się z tzw. Scheme Koordynatorem, 
Urzędnikiem Mieszkaniowym lub emailowo: 
tenant.engagement@radiushousing.org

PAMIĘTAJ O ZMIANIE CZASU DO PRZODU 
W NIEDZIELĘ 26 MARCA O 1:00!

Aktualne 
wieści Radius 
Housing na 
platformie 
Facebook
Wpisz w 
wyszukiwarkę 
“RadiusHousing”

Zaprosimy wkrótce do wysyłania 
nominacji na Najlepiej Utrzymany 
Ogród 2023. 

W zeszłym roku otrzymaliśmy aż 34 
nominacje ogrodów Odgrodzonych, 
Ogólnej Potrzeby i Indywidualnych.  

W tym roku sędziowie podnieśli 
poprzeczkę w kwestii selekcji wstępnej i 
oceny ogrodów. 

Wraz zbliżającą się wiosną i 
przygotowaniami ogrodów do 
uczestnictwa w prestiżowej nagrodzie 
przedstawiamy kilka sugestii na 
zwiększenie szans dostania się na listę 
wybranych ogrodów. 

Sędziowie będą zwracać uwagę na brak 
chwastów, utrzymanie trawy, 
rozmieszczenie roślin i kwiatów, 
zagospodarowanie otwartej przestrzeni, 
stan donic, promowanie dzikiej przyrody 
i ochronę środowiska oraz wkład 
najemców w utrzymanie ogrodów.

Informacja o rozpoczęciu składania 
nominacji zostanie umieszczona na 
Tablicy Informacyjnej i w Gazetce.

Chcesz zrobić coś więcej dla 
planety, ale nie wiesz, gdzie 
zacząć? 

Grupa działań na rzecz utrzymania 
zdrowego klimatu Irlandii Północnej 
jest gotowa pomóc, oferując 
wyjątkową możliwość zaangażowania 
się. Twoja społeczność może mieć 
pozytywny wpływ.  

Grupa stworzyła skondensowane 
programy oferujące szczegółowe 
wywiady z światowymi ekspertami w 
partnerstwie z DAERA i KNIB.  

Więcej informacji pod hasłem: 
“Your Climate future – 
A guide for 
Communities” na You 
Tube lub zeskanuj QR 
kod tutaj --------->>

NAGRODY BOHATERÓW RADIUS 
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Wydarzenia!

Jesteśmy online

Gratulacje dla Hetty Culbert  z 
Drumcor Court Newtownabbey z 

okazji 100 urodzin w dniu 8 lutego! 

GRATULACJE!

BADANIE 
SATYSFAKCJI 

NAJEMCÓW RADIUS 
W marcu i kwietniu zostanie 
przeprowadzone na dużą skalę Radius 
Badanie Satysfakcji Najemców, które 
określi poziom satysfakcji klientów na 
temat różnych usług. Wywiad zajmie mniej 
niż 10 minut. Najemcy zostaną wybrani 
wyrywkowo i poproszeni na piśmie o 
wyrażenie na nie zgody .

NOTATKI ZE SPOTKAŃ 
PANELU OBSZARU

Notatki z ostatniego Spotkania Panelu Obszaru 
są dostępne na stronie internetowej Radius. 

Można również poprosić koordynatora 
programu o ich wydrukowanie.  Bądź na 

bieżąco w kwestii zaangażowania najemców w 
oferowane przez nas usługi.



W nagłych wypadkach, 
gdy biuro jest zamknięte, 
dzwoń na numer:
028 9042 1010

Nie zapomnij...
Pomóż Air Ambulance NI, którzy 
potrzebują 
£5500  na dobę, by świadczyć usługi!

Zachowania Antyspołeczne
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RADIUS MAIL 
Bieżące wiadomości i porady dla naszych najemców

W celu uzyskania 
wsparcia lub informacji 
zapraszamy do 
pobrania Podręcznika 
Najemcy ze strony 
internetowej Radius lub 
zeskanowania QR ---->>

Świadczymy porady, wsparcie i 
reprezentacje we wszystkich 
kwestiach związanych z 
upoważnieniem do zasiłków. Radius 
Doradcy ds. Zasiłków są gotowi  
wspierać i pomóc w

• zasiłkach
• Universal Credit
• zarządzaniu budżetem.

Skontaktuj się z tzw. Scheme 
Koordynatorem lub Urzędnikiem 
Mieszkaniowym, by otrzymać 
skierowanie.

Porada o 
Zasiłkach 

Zgłoś Naprawę 
Elektronicznie

www.tinyurl.com/RadRepairs
lub emailowo:
responserepairs@radiushousing.org

Panel Komunikacji powstał w celu 
zapewnienia aktualnych informacji dla 
naszych najemców, które są czytelne, 
spójne i relewantne oraz łatwe w 
odbiorze.  

Spotkaliśmy się w lutym w celu omówienia 
sugestii związanych z zapewnieniem, że 
najemcy są uwzględnieni w proces 
tworzenia i prezentacji informacji.

Sugestie grupy dotyczyły publikacji 
komunikacji na platformach 
społecznościowych, z których korzystają 
nasi najemcy, takich jak Facebook.

Uwzględnienie Pozytywnych Wiadomości, 
Programów Miesiąca, Więcej Wskazówek, 
Wsparcia w Kosztach Utrzymania oraz 
darmowych Imprez i Wydarzeń w Irlandii 
Północnej.

Signpost Express jest elektronicznym 
biuletynem wydawanym miesięcznie przez 
Age NI z aktualnymi informacjami i 
wydarzeniami relewantnymi dla osób 
starszych i organizacji wspierających osoby 
starsze. W celu dołączenia do listy 
emailowej skontaktuj się z  
elaine.curry@ageni.org

PANEL KOMUNIKACJI RADIUS 
HOUSING NAJEMCÓW 

OPŁATY W OGRZEWANIU

ZOSTAŃ MISTRZEM CYFROWYM I 
POKAŻ INNYM, JAK OBSŁUGIWAĆ 

URZĄDZENIA CYFROWE I 
ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO 

ONLINE.
Dodatkowe informacje na ten temat oraz jak 
zostać wolontariuszem Mistrzem Cyfrowym 
dostępne są u tzw. Tenant Engagement lub 

online na
https://form.jotform.com/230024431101028

SKRZYNIA 
SPOŁECZNOŚĆI 

RADIUS  
ZAMYKAMY  możliwość składania 
wniosków w dniu 24 marca 2023.  

Fundusz wspierający projekty w 
Społeczności Radius dotacjami w kwotach 

od £250-£1000.  
Skontaktuj się z Koordynatorem Programu 

lub grupą Zaangażowania Najemców  
na 0330 123 0888 lub emailowo : 

tenant.engagement@radiushousing.org

BIURO RADIUS BĘDZIE ZAMKNIĘTE 17 MARCA 2023

Otrzymaliśmy ostatnio zapytania 
dotyczące kalkulacji opłat za 
ogrzewanie. Jeśli opłata za 
ogrzewanie wliczona jest w 
nieruchomość, składają się na nią dwa 
czynniki:

1) Jednostki zużytej energii
Zewnętrzny Konsultant wylicza 
rozmiar całej jednostki, obszaru 
komunalnego i indywidualnych 
mieszkań. 

Umożliwia to określenie 
procentowego zużycia każdego 
obszaru i mieszkania a tym samym 
całkowitej opłaty każdego z 
najemców.

2) Koszt ogrzewania i światła

Następnie powyższy % wlicza się w 
całkowity koszt roczny. To określa 
roczną opłatę za ogrzewanie. Koszt za 
obszar komunalny wliczony jest w 
opłatę za usługi.

Dodatkowe informacje dostępne są 
od Urzędnika Mieszkaniowego.

NIE DO 
PRZYJĘCIA!


