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Domov Jah jireh na Slovensku připraven pro rezidenty
V Bulletinu Jah jireh č. 14 (duben 2016) byl oznámen
záměr zakoupit dřívější pension Villa Tereza
v Prievidze, aby sloužil jako Domov pro seniory Jah
jireh na Slovensku. Nyní s potěšením oznamujeme,
že potřebné prostředky se podařilo shromáždit a
v pondělí 30. 5. 2016 byl objekt zakoupen a zároveň
převzat do užívání. Také se přihlásilo dostatek bratrů
a sester, kteří by zde chtěli pracovat. Vzhledem
k tomu, že jde o zavedené ubytovací zařízení, nic
nebrání tomu, aby mohli být
přijímáni první rezidenti, byť
drobné úpravy a opravy bude
třeba ještě provést. Obdrželi
jsme několik dotazů, na které
nyní odpovídáme:
Jak se během tak krátké doby
podařilo sehnat dost peněz na
zakoupení objektu?
Zhruba polovinu prostředků,
které byly na koupi
shromážděny, tvoří dary,
druhou polovinu pak
bezúročné půjčky. Půjčky je
však třeba splatit, a proto
jsou další dary velmi vítány.
V Bulletinu č. 14 byla
uvedena čísla účtů, kam je
možné přispívat na nákup
objektu, ale nebyly tam
uvedeny IBAN a SWIFT.
Proč?
Protože při platbách v České
republice to běžně
nepotřebujeme. Nicméně na
Slovensku je to třeba a stejně
tak při mezistátních platbách.
Za tento nedostatek se
omlouváme a sdělujeme tyto
podrobnosti:

Eurový účet u Tatrabanky na Slovensku
č.: 2941029461/1100
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4102 9461
SWIFT: TATRSKBX
Účet v českých korunách u ČSOB v České republice
č.: 274588278/0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0002 7458 8278
SWIFT: CEKOCZPP

Vím o bratrovi, který by se se
do Domova Jah jireh rád
přestěhoval, ale nemá na to
dost peněz. Jak by měl
postupovat?
Žadatel si může napsat o
přihlášku (buď e-mailem, nebo
poštou), pak přihlášku vyplní a
v průvodním dopise vysvětlí
svoji situaci. Takové případy se
řeší individuálně s ohledem na
specifické okolnosti.
Mohli by být v Domově
ubytováni manželé, z nichž je
jeden svědek Jehovův a druhý
není?
Úplně vyloučeno to není, ale
šlo by spíše o výjimku. Záleží
na konkrétních okolnostech.
Mohli by pracovníci, kteří
nebydlí v Prievidze, být
v Domově také ubytováni?
Přechodně, do té doby, než
bude Domov plně obsazen
rezidenty, by to možné bylo.
Nicméně Domov je určen jako
ubytovací zařízení pro
rezidenty, nikoli pro
pracovníky.

Účelem Bulletinu je podávat informace o křesťanské péči o letité, a protože se jedná o soukromou iniciativu, nevyvěšujte prosím Bulletin na sborovou nástěnku v sále Království. Děkujeme za pochopení.

