
3. Rezidentky 
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2. Nový 

pracovný tím 

 

  

 

 
   
 

Otvorenie Domova Jah jireh v Prievidzi 

 

Ako sme Vás informovali v Bulletine č. 15, v 
Prievidzi bol kúpený penzión, z ktorého sa mal stať 
nový Domov Jah jireh. 
 
S radosťou Vám oznamujeme, že po nevyhnutných 
prípravách bol vytvorený pracovný tím, ktorý sa od 
1. 9. 2016 ujal starostlivosti o prvých rezidentov.  
 
Pracovníci a rezidenti, ich rodinní príslušníci a ďalší 
hostia sa v sobotu 3. 9. 2016 zišli na spoločenskom 
večere, ktorý moderovali dvaja členovia 
predstavenstva. Tí pripomenuli históriu domovov 
Jah jireh a krátko uviedli dve videá – jedno o 
Domovoch v Anglicku a druhé o Domove v 
Mariánskych Lázňach (pozri www.jahjireh.cz). 
 
Potom sa hovorilo o tom, ako prebiehali prípravy 
na otvorenie tohto Domova, a o tom, aké sú jeho 
súčasné potreby – najmä zhromaždiť finančné 
prostriedky na pokrytie prevádzkových nákladov a 
splatenie pôžičky. Plánujeme pripraviť aj webové 
stránky www.jahjireh.sk a kúpiť do Domova 
pojazdnú stoličku pre tých, ktorí ťažko chodia po 
schodoch. 
 
Tí, ktorí si želajú, môžu prispieť svojím darom na 
 
– eurový účet v Tatrabanke na Slovensku  
č. 2945021635/1100 
IBAN: SK13 1100 0000 0029 4502 1635  
SWIFT: TATR SK BX  
alebo 
– účet v českých korunách v ČSOB v Českej republike  
č. 274588278/0300 
IBAN: CZ75 0300 0000 0002 7458 8278  
SWIFT: CEKOCZPP. 
 
Ďalší záujemcovia o ubytovanie môžu požiadať o 
prihlášku buď poštou do Domova Jah Jireh na 
adrese: Nábrežie sv. Metoda 120/14, 971 01 
Prievidza, alebo na emailovú adresu: 
dps@jahjireh.sk. 

 

 

 

Poznámka: V budúcnosti budeme vydávať Bulletin Jah jireh pre Českú republiku v češtine  
a Bulletin Jah jireh pre Slovensko v slovenčine. Tieto bulletiny budú špecificky zamerané na dianiev príslušnej krajine. 

Niektoré vydania môžu byť preložené aj do iných jazykov. 

 

JAH JIREH, občianske združenie 
STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV 

Ladova 186/54, 353 01 Mariánské Lázně  
Telefón: +420 354 420 420  
E-mail: dps@jahjireh.cz 
Web: www.jahjireh.cz  
IČ: 27058841  
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Účelom Bulletinu je poskytovať informácie o kresťanskej starostlivosti o seniorov, a pretože ide o súkromnú iniciatívu, nedávajte Bulletin na zborovú nástenku v sále Kráľovstva. Ďakujeme za pochopenie. 
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