
Rozmowy Trust Sierpień 2010 
 
Witamy w drugiej edycji Rozmowy Trust 2010. Wydanie te poświecone jest 
skupieniu się na wiadomościach oraz informacjach na temat naszych standardów 
oraz jak Państwo przyczyniają się do kształtowania naszych usług. Magazyn 
zawiera podsumowanie naszych nowych usług, które zostały przedstawione po 
konsultacji z Państwem w czasie wakacji. Dzięki Państwa uwagom przedstawiamy 
również wiele artykułów na temat poprawy naszych usług.  
 
 
Aktualizacja Rozwoju – przyglądamy się nie którym rozwojom w które Trust jest 
zaangażowany... 
Development Update - a look at some of the developments the Trust is involved 
with… 
 
Sutton Bridge, Shrewsbury 
 
W Lutym, Trust otrzymał ostanie cztery nieruchomości przy Sutton Bridge w obszarze 
Shrewsbury. Trust posiada w sumie 16 domów w budowie w tym apartamenty, 
mieszkania dwu poziomowe oraz domy rodzinne. 
 
King Street, Dawley 
 
Niedawno otrzymaliśmy pięć domów w przystępnych cenach na tym rejonie. W tym pięć 
dwu pokojowych apartamentów, gdzie dwa są pod wynajem natomiast trzy wspólnej 
własności 
 
Castleford, Market Drayton 
 
Ta popularna zabudowa na teranie Market Drayton jest prawie ukończona. W kwietniu 
Trust otrzymał klucze do trzech dwu pokojowych mieszkań. Wszystkie dostępne pod 
wynajem oraz przydzielone osobom związanym z lokalnym obszarem Market Drayton. 
Trust spodziewa się otrzymania ostatnich sześciu dwu pokojowych domów w sierpniu. 
 
Spring Gardens, Shrewsbury 
 
Pod koniec 2010 roku, Trust spodziewa się otrzymania pierwszego z 41 domów w 
ekscytującej zabudowie Spring Gardens na terenie Shrewsbury. Nieruchomości będą 
dostępne zarówno pod wynajem jak i formie wspólnej własności. 
 
Brittania Way, Hadley 
 
Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy 32 domy na tym obszarze, przy czym pozostałe 21 
spodziewane są być nasze pod koniec marca następnego roku. 
  
Pradoe View, West Felton 
 
Pod koniec lipca Trust otrzymał dwa nowe trzy pokojowe domy w malowniczej wiosce 
West Felton. Domy były reklamowane przez The Wrekin Housing Trust’s Choose Your 
Home, które będą przydzielone rodzinom związanym z lokalnym obszarem. 
 



The Pastures, Lawley 
 
Siedem nieruchomości w tym dwu i trzy pokojowe będą  wkrótce dostępne pod wynajem 
na tym obszarze przez Trust 
 
Station Road, Donnington 
 
16 nieruchomości na tym terenie zostało przekazane Trust, w tym dwa trzy i cztero 
pokojowe domy oraz dwu pokojowy apartament z możliwością wynajmu oraz wspólnej 
własności. 
 
Somerfield Road, Trench 
 
Trust spodziewa sie otrzymania w sumie 60 domów na tym obszarze zawierających dwu 
pokojowe apartamenty oraz trzy pokojowe domy. Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy 30, 
gdzie reszta spodziewana jest pod koniec marca 2011 
 
…………………………….. 
 
Aktualizacja Pięniądze mają znaczenie - Money Matters update 
 
Myślisz o używaniu Weekly Payment Store? 
Wydawało by się że Weekly Payment Store jest jedynym wyborem w przypadku gdy 
potrzebujesz rzeczy do swojego domu. Jednakże Twój lokalny Credit Union może być 
tańszą alternatywą. Zacznij oszczędzać od niewielkich lub większych sum z lokalnym 
Credit Union i późniejszym staraniem się o nisko oprocentowaną pożyczkę 
 
Tylko Credit Union oferuje pożyczki do £600 dla osób które mieszkają lub pracują na 
terenie Shropshire, Telford oraz Wrekin, nawet w przypadku gdy nie posiadasz żadnych 
oszczędności z nimi. Oferują oni także konta bankowe – Credit Union Current Account. 
Kontakt 01743252325 lub odwiedź ich na www.justcreditunion.org 
   
Fairshare Credit Union jest dla osób mieszkających lub pracujących w Telford i Wrekin. 
Wymogiem jest oszczędzanie z nimi przez trzy miesiące przed aplikowaniem o 
pożyczkę (o ile nie nagła sytuacja), oferują bardzo niskie stopy procentowe oraz nie 
sprawdzają historii kredytowej. Kontakt 01952282528 lub odwiedź 
www.fairshare.uk.com 
 
Staffordshire Credit Union jest dla osób mieszkających lub pracujących w Staffordshire – 
Kontakt 0845 224 1215 lub odwiedź www.staffscu.co.uk   
 
Sklepy Weekly Payment Store wymagają posiadania ubezpieczenia Home Contents 
Insurance aby pokryć kupowane dobra oraz wymagane jest aby polisa pokrywała ‘Hire 
Purchase Items’. W przypadku nie posiadania ubezpieczenia Home Contents Insurance 
będą musieli Państwo płacić minimum 15% więcej na wszystkich dokonanych zakupach. 
 
 
 
 
 
 

http://www.justcreditunion.org/
http://www.fairshare.uk.com/
http://www.staffscu.co.uk/


Ubezpieczenie Home Contents nigdy nie było lepsze! - Home Contents insurance 
policy gets better and better! 
 
Z naszym ubezpieczeniem Home Contents oferowanym przez Aviva osoby 
ubezpieczone mogą teraz domagać się odszkodowania poprzez 
www.ramonlineclaim.co.uk, co oznacza potencjalnie przyspieszenie tego procesu o 
tydzień. Dostępny jest także serwis sms za pomocą którego mogą Państwo śledzić 
przebieg waszej sprawy. W przypadku podania numeru komórkowego przy składaniu 
podania o odszkodowanie, otrzymacie Państwo trzy wiadomości sms którą poinformują 
o przebiegu całej procedury. 
Nie ma lepszego momentu jak dziś aby do nas dołączyć, zadzwoń do Tom Gregory pod 
numer 01952 217046 w celu uzyskania więcej informacji i wycenę.  
    
Wsparcie i pomoc w pieniądze mają znaczenie - Champions to help with money 
matters 
 
Nasz projekt Financial Inclusion poświęcony jest sprawom związanych z finansami jak 
benefity, ubezpieczenie domu oraz pożyczki niskoprocentowe. Częścią tego projektu 
było rekrutowanie pięciu ‘Financial Inclusion Champions’ aby pomóc nam że ‘Money 
Matters’ jest dla nas priorytetem w lokalnej wspólnocie mieszkaniowej oraz poruszyć 
kwestie (takie jak zadłużenia, pożyczki, dostęp do porady itd.) które wpływają na lokalną 
społeczność w której mieszkasz. 
 
Mentorzy finansowi - Money Mentors 
 
Współpracując w partnerstwie z Citizens Advice Bureau rekrutowaliśmy i 
wytrenowaliśmy pięciu lokalnych wolontariuszu na stawisko ‘Money Mentors’. W 
przeciągu najbliższych miesięcy będą oni rozmawiać z lokalnymi grupami o sprawach 
finansowych jak budżet, bankowość, ubezpieczenia oraz kredyty i w przyszłości będą w 
stanie oferować spotkania indywidualne dla lokalnych mieszkańców mających problemy 
finansowe. Jest to nowa inicjatywa więc prosimy uważać na dalsze aktualizacje. Jeśli 
wiesz o jakichkolwiek grupach które mogłyby mięć korzyści z wizyty ‘Money Mentors’ lub 
chciałbyś być sam ‘Money Mentor’ prosimy o natychmiastowy kontakt! Po więcej 
informacji prosimy o kontakt z Deb Morrison pod 01952 217311. 
 
Chciałbyś aby życie było trochę lżejsze? - Want to make life a bit easier for 
yourself? 
 
Za pomocą jednego telefonu możesz założyć direct debit aby pozbyć się wszelkich 
kłopotów z płatnościami za czynsz. Po założeniu direct debit płatności za czynsz będą 
pobierane automatycznie z twojego konta miesięcznie, więc nie musisz się już więcej 
martwić że zalegniesz z płatnością. Ostatnio wiele się mówi w wiadomościach o tym że 
nie można ufać bankom. Jednakże możemy zagwarantować że płacenie czynszu za 
pomocą direct debit jest bezpieczne. Dla Państwa spokoju wszystkie płatności są 
gwarantowane przez Direct Debit Guarantee, co oznacza że jeśli Trust lub Bank 
pobierze niewłaściwie płatność, będzie ona niezwłocznie zwrócona na twoje konto. 
Oferujemy pięć dat płatności, tak aby czynsz był zapłacony w jak najbardziej 
odpowiednim dla Ciebie dniu. 
 
………………………………………. 
 



 
Daty w twoim terminarzu…spotkania są Twoją szansą do wygłoszenia opini w celu 
polepszania rejonu 
Dates for your diary…walkabouts are your chance to have a say in improving your 
area. 
 
Nasze spotkania mają na celu skupienie mieszkańców chcących współpracować z 
parterami społecznościowymi w identyfikowaniu problemów oraz kwestii związanych z 
lokalnym rejonem. Każdy jest mile widziany więc prosimy się zaangażować! Jeśli 
chciałbyś uzyskać więcej informacji o spotkaniach w Twoim rejonie prosimy o kontakt z 
lokalnym sklepem, odwiedzić naszą stronę lub zadzwonić pod 01952 217100.  
 
……………………………………….. 
 
Twoja szansa na wygłoszenie opinii… - Your chance to have your say… 
 
W okresie wakacji organizowaliśmy wiele spotkań w różnych lokalizacjach w celu 
zebrania opinii o naszych standardach. Odzew z Państwa strony był ogromy i poniżej 
prezentujemy podsumowanie o tym czym są standardy narodowe oraz co, po konsultacji 
z Wami, będziemy oferować (nasze ‘lokalne standardy’). W tym momencie standardy te 
są tylko szkicem i bardzo chcielibyśmy usłyszeć od Państwa waszą opinie i oczywiście 
jeśli macie więcej pomysłów prosimy o kontakt.  
 
Zaangażowanie lokatorów - Tenant involvement 
 
Obsługa klientów, wybory oraz zażalenia - Customer service, choice and 
complaints 
 
Co mówią o tym narodowe standardy?- What do the national standards say? 
 
Landlordzi powinni zapewnić wybór, informacje oraz komunikacje, które jest 
odpowiednia do różnych wymogów lokatorów. 
Co mówią o tym nasze lokalne standardy? - What do our local standards say? 
 
Idąc jeden krok dalej, naszym celem jest polepszanie naszych usług poprzez słuchanie  
Państwa uwag oraz branie pod uwagę zażaleń (do których w pełni odpowiadamy w 
ciągu 15 dni). Także pytamy o Was co myślicie o naszych serwisach oraz 
powiadamiamy naszych klientów o poziomie satysfakcji naszych klientów. 
 
Zaangażowanie oraz upoważnienia - Involvement and empowerment 
 
Co mówią o tym narodowe standardy?- What do the national standards say? 
 
Landlordzi powinni oferować możliwość w zaangażowaniu się w zarządzanie domów, 
oraz wpływać na standardy, jak również konsultować się z lokatorami w celu 
uzgodnienia lokalnych ofert za usługi. 
 
Co mówią o tym nasze lokalne standardy? - What do our local standards say? 
Dostarczamy wsparcie oraz trening aby pomóc w zaangażowaniu się w naszą pracę. 
Także dostarczamy Residents’ Agreement, biuletyny, roczne raporty aby dostarczyć 
Państwu jak najwięcej informacji jak tylko to możliwe. 



 
Zrozumienie oraz reagowania na różnorodne potrzeby lokatorów - Understanding 
and responding to the diverse needs of tenants 
 
Co mówią o tym narodowe standardy? - What do the national standards say? 
 
Landlordzi powinni traktować wszystkich lokatorów uczciwie i z szacunkiem oraz 
wykazać, że rozumieją ich różnorodne potrzeby. 
 
Co mówią o tym nasze lokalne standardy? - What do our local standards say? 
 
Dodatkowo, dostarczamy poza normalnymi godzinami usługi w nagłych wypadkach, 
komunikujemy się z Państwem w ten sposób który jest najdogodniejszy oraz łatwy 
dostęp do naszych usług. Także pracujemy z innymi agencjami w rozwiązywaniu 
problemów oraz dajemy dodatkowe wsparcie osobom, które jego potrzebują. 
 
Twoje Domy - Your Homes 
 
Jakość mieszkań - Quality of accommodation 
 
Co mówią o tym narodowe standardy? - What do the national standards say? 
 
Landlordzi powinni zadbać o to aby domy lokatorów spełniały standardy wytyczone 
przez Government’s Decent Homes 
 
Co mówią o tym nasze lokalne standardy? - What do our local standards say? 
 
Właściwie my dbamy o to aby Twoje domy spełniają wyższe standardy niż te wytyczone 
przez Decent Homes. Także dajemy jak najwięcej wyboru jak tylko to możliwie w 
ulepszeniu Twojego domu oraz jeśli to stosowne przeprowadzimy konserwacje 
nieruchomości i darmowe sprawdzenie instalacji gazowej. 
 
Naprawy oraz konserwacja nieruchomości - Repairs and maintenance 
 
Co mówią o tym narodowe standardy? - What do the national standards say? 
 
Landlordzi powinni zapewnić wydajne finansowo naprawy które spełniają potrzeby 
lokatorów, oferując im wybór, kompletne naprawy oraz modernizację za pierwszym 
razem. 
 
Co mówią o tym nasze lokalne standardy?- What do our local standards say? 
 
Dodatkowo, oferujemy Państwu system napraw z wyborem terminu i dokonamy 
wszelkich nie nagłych napraw w ciągu 21 dni od zgłoszenia. 
 
Twój najem - Your tenancy 
 
Alokacja - Allocations 
 
Co mówią o tym narodowe standardy?- What do the national standards say? 



Landlordzi powinni wynajmować domy w uczciwy sposób oraz powinni dostarczyć 
czytelną aplikację, proces podejmowania decyzji oraz odwołań. 
 
Co mówią o tym nasze lokalne standardy? - What do our local standards say? 
 
Umieścimy wszystkie dostępne domy na stronę Choose Your Home, lub dostarczymy tą 
informacje telefonicznie, pocztą lub jeśli to konieczne emailem. Dodatkowo, dostarczymy 
dodatkową informacje taką jak, jak długo musisz czekać na nowy dom, upewnimy się że 
wszystkie wynajmowane domy spełniają wymagane kryteria oraz przeprowadzimy z 
naszym towarzystwem wgląd mieszkań z potencjalnymi lokatorami.  
 
Czynsz - Rents 
 
Co mówią o tym narodowe standardy?- What do the national standards say? 
 
Landlordzi będą pobierać czynsz zgodnie z dyrektywą Government’s Direction z 
Listopada 2009 
 
Co mówią o tym nasze lokalne standardy? - What do our local standards say? 
 
Dodatkowo, dajemy Państwu co trzy miesiące zaświadczenie o stanu konta, 
skontaktujemy się w przeciągu tygodnia gdy zalegasz z czynszem i przedyskutujemy jak 
możemy pomóc wraz z ustanowieniem planu spłaty oraz dostarczymy darmowej porady 
o benefitach. 
 
Prawo posiadania - Tenure 
 
Co mówią o tym narodowe standardy? - What do the national standards say? 
 
Landlordzi powinni zaoferować jak najbardziej bezpieczne prawo posiadania 
nieruchomości oraz spełniać wszystkie ustawowe oraz prawne wymogi w relacji do 
kontrakty wynajmu 
 
Co mówią o tym nasze lokalne standardy? - What do our local standards say? 
 
Dostarczymy również poradę i wsparcie podatnym lokatorom, a także w przypadku 
śmierci lokatora. Mogą Państwo również, za naszą zgodą, dokonywać udoskonaleń 
swojego domu z możliwością zwrócenia kosztów w trakcie wyprowadzki. Wszystkie 
nasze kontrakty wynajmu przez pierwsze 12 miesięcy są typu assured shorthold 
tenancies, z mniej zapewnioną forma kontraktu i mniejszymi prawami, po czym będą 
one rewidowane i zwykle zamienione na kontrakt assured tenancy jeśli lokator 
przestrzegał oryginalnego kontraktu. Po więcej informacje, prosimy o wgląd na pełną 
listę standardów na naszej stronie. 
 
Sąsiedztwo oraz społeczności - Neighbourhoods and communities 
 
Zarządzanie sąsiedztwem - Neighbourhood management 

 
Co mówią o tym narodowe standardy? - What do the national standards say? 
Landlordzi powinni utrzymywać sąsiedztwo oraz obszary komunalne otaczające ich 
domy w bezpiecznie oraz w czystości.  



 
Co mówią o tym nasze lokalne standardy?- What do our local standards say? 
 
Dodatkowo, dostarczamy Państwu informację odnośnie usług komunalnych w 
mieszkaniach, upewniamy się że obszary te są czyste i utrzymane zgodnie ze 
standardami oraz harmonogramem. 
 
Także przeprowadzamy miesięczne odwiedziny nieruchomości w celu poinformowania 
co zrobiliśmy na obszarze. 
 
Współpraca z lokalnym obszarem - Local area cooperation 

 
Co mówią o tym narodowe standardy? - What do the national standards say? 
 
Landlordzi powinni współpracować z partnerami w celu promowania zdrowego 
społecznego życia.   
Co mówią o tym nasze lokalne standardy? - What do our local standards say? 
 
Robimy to poprzez prace z innymi agencjami w celu zbudowania zrównoważonej 
wspólnoty oraz polepszania sąsiedztwa.  
 
Antysocjalne zachowania - Anti-social behaviour 
 
Co mówią o tym narodowe standardy? - What do the national standards say? 

 
Landlordzi powinni pracować w partnerstwie z innymi agencjami w celu zapobiegania i 
radzenia sobie z antysocjalnymi zachowaniami w sąsiedztwach gdzie mają domy. 
 
Co mówią o tym nasze lokalne standardy? - What do our local standards say? 
 
Dodatkowo, publikujemy szczegóły naszej polisy o antysocjalnym zachowaniu i 
procedurach a także dokonujemy łatwego zgłaszania antysocjalnych zachowań, w tym 
naszą stronę dostępną 24 godziny na dobę (z odpowiedzią na następny dzień roboczy) 
 
Jeśli mają dalsze pytania lub komentarze prosimy o kontakt: 
Zadzwoń po linię 01952 217400 
Napisz sms o treści ‘standard’ poprzedzając twoje pytanie po numer 07800005975 
lub wyślij email na getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk 
 
 ……………………………………… 
 
Audytorzy lokatorów - Tenant Auditors 
 
Audytorzy lokatorów są wolontariuszami którzy przyglądają się serwisom oferowanym 
przez Trust. Później mogą oni wydawać rekomendacji odnośnie jak nasze usługi mogą 
być ulepszone, dostosowane do wymogów klienta oraz rozwijać przy tym swoje własne 
umiejętności. W ostatnim czasie audytowali oni nasze lokalne sklepy, stronę oraz 
sposób w jaki Trust radzi sobie z pustymi mieszkaniami (wyniki tych audytów zostaną 
opublikowane wkrótce). Jeśli są Państwo zainteresowani wglądem w usługi Trust i 
chcielibyście wziąć udział w tej innowacyjnym przedśęwzięciu, które ma naprawdę 
znaczenie prosimy o kontakt z David Lewis pod 01952 217181.  

mailto:getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk


 
…………………………………………… 
 
Posługując się Twoją opinią w celu polepszenia naszych usług - Using your views 
to improve our services 
 
Poprzedzając zeszłoroczną ankietę w której wzięło udział 1800 mieszkańców, 
postanowiliśmy wprowadzić wiele zmian odnośnie oferowanych usług finansowych. 
Przykłady reakcji na ankietę które wpłyną na naszą pracę są... 
 
_Skierujemy w przyszłości nasze ubezpieczenie Home Contents Insurance do 
specyficznych grup klientów 
_Przygotujemy sześciomiesięczny biuletyn Pieniądze mają znaczecznie 
opublikowany wraz z raportem czynszów. Użyjemy go w celu powiadomienia 
Państwa o zmianach w benefitach oraz dostępnej pomocy. 
_Ułatwimy naszemu lokalnemu personelowi lepsze rozpoznanie kiedy klient 
zalega z czynszem oraz ma problemy z płatnościami za ogrzewanie, odsyłając ich 
do Home Advisor z Energyextra. 
_Wyślemy lokalne broszury promujące sesje Credit Union w twoim obszarze. Wraz 
z rozbudowanym „Najczęściej zadawane pytania‟ i ciągle trwającą publikacją 
Credit Union – aby pomóc lepiej zrozumieć jak to działa i jak się przyłączyć. 
_Postaramy się aby nasz personel wiedział więcej o lokalnych Credit Union oraz 
kwestiach dostępnej pomocy Pieniądze Mają Znaczenie. 
_Pracujemy nad rozwojem stron internetowych na stronie Choose Your Home w 
celu promowania oszczędzania oraz dajemy rady odnośnie umeblowania Twojego 
domu, ubezpieczenia Home Contents Insurance oraz benefitów. 
_Kontynuujemy rozwój naszego nowego przed wprowadzeniem Pieniądze Mają 
znaczenie aby dać Państwu jak najlepszy start w domu. 
 
……………………………………………. 
 
 
Naprawy oraz sytuacje awaryjne – co powinieneś wiedzieć 
Repairs and emergencies – what you need to know 
 
Naprawy w sytuacjach awaryjnych - Emergency Repairs 
 
Świadczymy 24-godzinne usługi w sytuacjach awaryjnych. W przypadku innych napraw 
zostanie zaoferowany termin. Kontynuujemy pracę z Tenat Repair Group, którzy 
sugerują sposoby na poprawę usług i są otwarci na wszelkie Państwa komentarze oraz 
pomysły odnośnie usług naprawy. Możesz zrobić to poprzez naszą stronę wchodząc na 
A-Z i wybierając S jak suggestion lub zadzwonić pod 01952 217100.  
 
Co to jest sytuacja awaryjna? - What is an emergency? 
 
Sytuacja awaryjna występuje wtedy gdy naprawa jest niezwłoczna w celu uniknięcia 
urazu, uszkodzenia mieszkania lub kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub ochrona 
zarówno lokatorów lub mieszkania. 
 
 
 



Sytuacjami awaryjnymi są: - Emergencies are: 
 
• Powódź/ poważne wycieki  
• Wycieki z ogrzewania, zbiorników, spłuczek których nie można powstrzymać 
• Spalone rury, zbiorniki 
•Braku wody, gazu, prądu lub wady instalacji elektrycznej ( klienci powinni najpierw 
sprawdzić z ich dostawcą czy nie jest to ich wina) 
•Zablokowana toaleta w przypadku posiadania tylko jednej toalety  
• Zablokowane studzienki, zlewy lub umywalki  
• Przeciekający dach 
•Zepsucie się centralnego ogrzewania w okresie 1 października do 30 kwietnia, gdzie 
nie ma innego systemu grzewczego  
• Wycieki gazu ( telefon Transeco w sytuacjach awaryjnych 0800 111 999)  
• Wadliwy Bojler 
• Zablokowany kanał wentylacyjny uniemożliwiający zapalenie ognia lub bojlera  
• Niebezpieczne konstrukcje 
 
• Zabite okna lub drzwi w sytuacji gdy narażone jest bezpieczeństwo (pobierana jest 
opłata w przypadku umyślnej szkody) 
• Wadliwe oświetlenie. 
 
We wszystkich sytuacjach awaryjnych nie zależnie czy w godzinach pracy czy nie, 
jeśli zostanie ustalone że nie był to przypadek sytuacji awaryjnej lub szkoda 
została wyrządzona umyślnie, lokator będzie odpowiadał za koszta. 
……………………………….. 
 
Wypadki w Twoim domu… - Accidents in your home... 
 
Zdajemy sobie sprawę że wypadki typu zbite okno lub zamknięcie domu od zewnątrz 
zdarzają się od czasu do czasu. W takich przypadkach możesz zapłacić Trust za 
naprawy szkód jeśli nie jest to pokryte przez ubezpieczenie Home Content Insurance. 
Gdy zadzwonisz pod Linię napraw, damy Państwu dokładną wycenę szkody. W 
przypadku zgodzenia się na wycenę będziesz poproszony o uiszczenie zapłaty w 
dogodnym dla Ciebie czasie oraz uzgodniony zostanie termin naprawy. Alternatywnie 
możesz sam przeprowadzić naprawę. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod 01952 
217100.    
 
……………………………………….. 
 
Planowane ulepszenia – branie pod uwagę waszej opinii  
Planned improvements – learning from your feedback 
W ramach programu planowanie ulepszeń, dążymy do tego aby brać pod uwagę 
wszystkie komentarze otrzymane od Państwa. Stąd po wysłuchaniu waszych opinii 
wprowadziliśmy następujące zmiany usłyszanych od was. 
 
Remonty kuchni - Kitchen refurbishments 
Ostatnio nas zespół zaprosił mieszkańców aby wziąć udział w wybraniu dwóch 
kontraktorów odpowiedzialnych za wymianę instalacji w kuchni. Dodatkowo, 
przygotowaliśmy broszurę informującą o tym jak lokatorzy mogą dbać o wyposażenie 
kuchenne aby trwało jak najdłużej 
 



Remonty Łazienki - Bathroom refurbishments 
Wprowadziliśmy duże kafelki łazienkowe w wyborze o wielu kolorach. Lokatorzy mają 
teraz wybór pomiędzy wykonaniu remontu przez naszego kontrakrora lub dostaniu 
kuponów na remont. 
Zewnętrzne malowanie I naprawy - External painting and repairs 
Wybór oferowanych farb został rozszerzony o kolory pastelowe. 
Prace elektryczne - Electrical Works 
Dzięki waszej opinii dowiedzieliśmy się że kwota kuponów na dekorowanie musiała 
zostać zwiększona – zostało to teraz zrobione oraz wprowadziliśmy nasz system do 
monitorowania sytuacji gdzie kwota na kupon może przewyższać standardową. 
Usługi budowlane - Building Services 
Po tym jak badanie na azbestos zostało przeprowadzone w twoim domu możesz 
zobaczyć wyniki na stronie Trust. 
Prace zewnętrzne - External works 
Zwiększyliśmy recykling materiałów, co znacznie ograniczyło liczbę kontenerów na 
terenie jak również wprowadziliśmy specjalny ubiór dla naszych kontrahentów. 
Wprowadziliśmy również darmową usługę mycia okien po naprawach dachu. 
 
……………………………………….. 
 
Inspektorzy jakości - Quality inspectors 
 
Inspektorami jakości są wolontariusze którzy pracują na rzecz Trust sprawdzając 
standard oferowanych usług.  
Wyniki inspekcji są bezpośrednio przekazywane naszym kontrahentom, dając lokatorom 
duży wpływ na oferowane przez nas usługi. 
Jeśli jesteś zainteresowany w pomocy monitorowania usług Trust i chciałbyś wziąć 
udział w tym innowacyjnym programie, które ma naprawdę znaczenie skontaktuj się z 
David Lewis pod 0195 217181.  
 
…………………………………………. 
 
“Uporaj się a nie toleruj” – radzenie sobie z antysocialnym zachowaniem 
“Tackle don’t tolerate” – cracking down on anti-social behaviour 
 
Ostatnio podpisaliśmy kontrakt z Mediation Works, wybranym dostawcą w pomocy w 
radzeniu sobie z antysocjalnym zachowaniem. Mediation jest niezmiernie użytecznym 
narzędziem, który efektywnie i przystępnych cenach rozwiązuje spory, bez konieczności 
długich i kosztownych procesów. Mediation umożliwia osobom pozostanie w ich domach 
oraz powrót do normalnego życia. 
Więcej informacji o Mediation można zobaczyć na stronie www.mediation-works.co.uk 
lub kontakt z Louise Holland z Trust pod 01952 217196.    
 
……………………………………………. 
 
Praca na przyszłość - Jobs for the future 
 
Jak Państwo widzieli w ostatnim Rozmowy Trust, nasze miejsca pracy Future Jobs Fund 
zaczęły się z nami w Lutym i są z Trust przez sześć miesięcy. Zatrudniliśmy dziesięć 
młodych osób z lokalnego obszaru, które pracują na terenie Telford. Pracują oni pod 
kierwonictwem Steven Hodgetts oraz Peter Boddison w dziale terenu Trust i ich 

http://www.mediation-works.co.uk/


zadaniem jest dbanie o to aby cała praca wykonana była w odpowiednim standardzie i 
jakości. Ich praca skupia się na wewnętrznych i zewnętrznych ulepszeniach w celu 
poprawienia wizualnego wyglądu środowiska otaczającego mieszkania Trust. Osoby z 
działu lokalnego obszaru w Trust zidentyfikowały obszary gdzie praca przyniesie 
najwięcej korzyści lokatorom w otaczających obszarach. 
 
Shaun Smith, jeden z pracowników Future Jobs Fund powiedział: ‘’Naprawdę dużo się 
nauczyłem pracując w Trust polepszając lokalne obszary. Jest świetnie robić coś co 
pomaga społeczeństwu i mieszkańcom, a także doświadczenie umożliwiło mi rozwój 
nowych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy’’    
  
……………………………………….. 
 
Panel informacyjny Rozmowy lokatorów Trust… - Trust Talks Tenants’ Panel 
information... 
 
Czy chciałbyś pomóc lokatorom w wyrażeniu ich opinii? Panel Lokatorów 
poszukuje nowych członków 
Do you want to help tenants have their say? Tenants’ Panel on the lookout for new 
members 
 
Panel lokatorów składa się z wolontariuszy, którzy reprezentują poglądy lokatorów Trust-
owi.  
Spotkania odbywają się co miesiąc, biorąc także udział w grupowych dyskusjach i 
innych czynnościach aby pomóc w upewnieniu się, że lokatorzy są całkowicie powiązani 
z pracą Trust. Lokatorzy, którzy pracują lokalnie w Local Area Groups komplementują 
pracę panelu. 
Po ostatnim rocznym spotkaniu , Panel lokatorów ogłosił, że poszukuje nowych pięciu 
członków panelu. Nie musisz wcześniej przynależeć do grupy lokatorów, więc jeśli 
chciałbyś się zaangażować w pracę Trust i masz wolne kilka godzin prosimy o kontakt z 
biurem Panelu Lokatorów pod 01952 217201   
 
Lokatorzy się pochylają - Tenants get lean 
 
Lokatorzy angażują się w pomoc Trust aby poprawić pracę naszego działu od gazu. 
Pracując razem z pracownikami Trust używają oni techniki nazywanej ‘Lean Thinking’ 
której celem jest efektywniejsza praca oraz redukcja procesów. 
Len Harley, przewodniczący panelu lokatorów powiedział: ‘’Angażując się w projekt 
grupowy naprawdę otworzyło mi oczy na pracę jaką osoby z działu gazowego wykonują. 
Jeśli miałbym powiedzieć jedną rzecz do lokatorów to to, że radzę im upewnić się aby 
dotrzymywali ich umówionych wizyt przeglądu gazu. Nie tylko to kosztuje gdy 
przedstawiciel Trust nie może wejść do domu aby przeprowadzić inspekcje – i pieniądze 
lokatorów są marnowane – ale to że nie sprawdzona instalacja gazowa może być 
kosztowna jak również kosztować życie ich rodzin. 
 
Pomóż nam sprawdzić, że nasze usługi są najwyższej jakości… - Help us check 
our services are top quality… 
 
Wkrótce będziemy mianować panel lokatorów, który będzie spotykał się cztery razy w 
roku w celu sprawdzenia oraz stawiać wyzwania szeroko oferowanym przez nas 
usługom. Nowy Customer Assurance Panel będzie podlegał Panelu Lokatorów i dalej 



przedkładał menadżerom wyższego szczebla oraz zarządowi o tym jak radzimy sobie z 
nowymi standardami jakości. Więc czy masz wolne kilka godzin w roku? Chciałbyś 
przyczynić się do ulepszenia usług dla naszych klientów? 
Mamy nadzieję, że panel będzie zorganizowany do kwietnia 2010 i będzie przyjmował 
oraz trenował mieszkańców na tą posadę pomiędzy teraz a kwietniem. Zainteresowany? 
Chcesz wiedzieć więcej? Jeśli tak to skontaktuj się z Continuous Improvement Team 
pod 01952 217100   
  
……………………………………………… 
 
Cyfrowa zamiana - Digital Switchover 
 
W kwietniu 2010, na obszarze Wrekin zostanie wyłączony analogowy nadajnik, który 
nadaje BBC One, BBC Two, ITV, Channel 4 and Channel 5. Jeśli nie jesteś podłączony 
do 'communal TV aerial’ to jest wyłącznie twoją odpowiedzialnością upewnić się że 
jesteś przygotowany na zamianę. Dysponujemy personelem, który wam w tym pomorze. 
Firma która przeprowadza zamianę – Digital UK – oferuje szczegółową pomoc i poradę. 
Wystarczy zadzwonić 08456 50 50 50 lub wejść na www.digitaluk.co.uk 
 
Wyrażenie o zgodę landlordów będzie przeprowadzona przez personel Trust w lokalnym 
oddziale, oraz dalsza informacja jest dostępna na naszej stronie, w tym wskazówki dla 
osób mieszkających w mieszkaniach. Po prostu szukaj pod literą D jak Digital w A-Z       
 
………………………………………. 
 
The Wrekin Housing Trust 
 
The Wrekin Housing Trust oferuje na pierwszym piętrze jedno oraz dwu pokojowe 
apartamenty z całodobową opieką. Miła atmosfera, przyjaźni sąsiedzi oraz wsparcie 24 
godziny na dobę czyni apartamenty doskonałe dla osób powyżej 50 roku życia chcących 
przeprowadzić się do domu z całodobową opieką. Po więcej informacji prosimy o 
kontakt z Dean Lewis pod 01952 217139 (w ciągu tygodnia 9-17) lub alternatywnie pod 
07816 510209. Po więcej informacji kierujemy na naszą stronę    
 
……………………………………….. 
 
Otwarcia w godzinach Bank Holiday - Bank Holiday opening hours 
 
Sklepy Trust będą zamknięte w poniedziałkowy bank holiday 30 Sierpnia i ponownie 
otwarte 
 
 
 
 

http://www.digitaluk.co.uk/

