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JAH JIREH, občanské sdružení 
PÉČE O LETITÉ 

 

 
   
              

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Praktické dotazy 

Jaké jsou požadavky pro 
uchazeče o ubytování 
v domově Jah Jireh? 

Způsobilým uchaze-
čem je pokřtěný svědek 
Jehovův, který má ve 
sboru dobrou pověst 

a potřebuje péči ve stáří či nemoci. 

Jak bude hrazena péče o letité bratry a sestry v domově Jah Jireh? 

Provoz domova a péče o každého rezidenta stojí nemalé finanční 
prostředky a není možné ubytovat rezidenty bezplatně. Náklady na 
jednu osobu (energie, strava, praní a žehlení) dosáhnou měsíčně 
15 000 Kč. Jsme si vědomi toho, že tato částka přesahuje běžný 
měsíční důchod v této zemi. Někteří se proto již rozhodli, že použijí 
prostředky získané z prodeje nebo pronájmu své nemovitosti či ze 
svých úspor. Někteří mohou získat státní podporu ve výši 2 000 až 
11 000 Kč (případným zájemcům se žádostí o příspěvek 
pomůžeme). Jiným rezidentům vypomůže rodina či přátelé. Pro 
omezené množství bratrů a sester vznikl fond, ze kterého bude 
možné pravidelně každý měsíc přispívat na jejich pobyt v domově 
Jah Jireh. Rovněž budeme usilovat o splnění zákonných požadavků 
pro pečovatelské domovy, abychom mohli dosáhnout na dotace od 
státu. 

Jaký charakter bude mít péče o letité? 

Rezidenti budou mít zajištěné ubytování, stravu, úklid, praní, 
žehlení a některé dodatečné pečovatelské služby, a to v prostředí, 
kde se ctí Boží slovo a kde není tlak na účast na světských svátcích 
či oslavách. Vedení domova bude aktivně pomáhat rezidentům, aby 
se v rámci svých možností mohli účastnit sborových shromáždění a 
kazatelské služby. Personál budou tvořit výlučně svědkové Jehovovi. 

Jaké jsou požadavky pro uchazeče o práci v domově Jah Jireh? 

Způsobilým uchazečem je pokřtěný svědek Jehovův, který má ve 
sboru dobrou pověst. Cílem domova Jah Jireh je zajišťovat letitým 
křesťanům kvalitní všestrannou péči včetně péče duchovní, a proto 
uchazeči musí být především duchovně smýšlející lidé. Jedná se 
o spolupráci v kolektivu, a proto úspěšní uchazeči musí rovněž umět 
dobře spolupracovat s druhými a podřizovat se vedení. 

Jakou by měli mít uchazeči o práci v domově Jah Jireh kvalifikaci? 

Až objekt převezmeme, bude nutné provést některé úklidové, 
údržbářské a snad i stavební práce. Než 1. 3. 2009 zahájíme provoz, 
bude zapotřebí najít a vyškolit kuchaře a ošetřovatele. Uvítáme 
uchazeče s kvalifikací i uchazeče bez potřebné kvalifikace. Všichni 
pracovníci budou postupně proškoleni zkušenými a certifikovanými 
školiteli z Jah Jireh v Anglii. Pokud máte zájem o dobrovolnou 
spolupráci či o placené zaměstnání, vyžádejte si prosím příslušný 
formulář. Prosíme všechny ty, kdo nám poslali přihlášku před 1. 6. 
2008, aby ji podali ZNOVU a poskytli aktuální informace. 

Slovo úvodem... 
S velkou radostí Vám oznamujeme, že 

jsme dne 17. 10. 2008 podepsali smlouvu 
na tříletý pronájem někdejšího hotelu 
ROZAMI v Mariánských Lázních 
a zároveň smlouvu o budoucí koupi 
tohoto objektu. Jsme Jehovovi velmi 
vděční za vedení a pomoc a také za 
štědrou a praktickou podporu mnohých 
bratrů. Velmi nás těší, že v objektu bude 
možné pečovat o letité svědky Jehovovy 
v duchu Jakuba 1:27, kde se ukazuje, že 
ke správnému uctívání Boha Jehovy patří 
„starat se o sirotky a vdovy v jejich 
soužení“. 

Objekt převezmeme 2. 1. 2009 
a provoz bychom rádi zahájili 1. 3. 2009. 
(První rezidenti by se mohli nastěhovat i 
dříve.) Předtím nás ale čeká mnoho práce. 
Pokud byste chtěli přiložit ruku k dílu 
nebo projekt podpořit finančně, rádi vám 
poskytneme potřebné informace. 

Červený Újezd 306, 273 51 Unhošť 
E-mail: jah.jireh@seznam.cz 
Číslo účtu 214061415/0300 
Tel. spojení: 
  604 257 143 právní a personální otázky 
  724 235 805 administrace a evidence 
  608 681 100 provozně-technické otázky 
  606 837 774 překlady, zahr. komunikace 

Bulletin č. 4 
Říjen 2008 

PEČOVATELSKÝ DOMOV JAH JIREH: 

HLEDÁME PRVNÍ REZIDENTY 
Potřebujete péči a chtěli byste ji získat v domově, kde o křesťany pečují spoluvěřící? Nebo 
znáte někoho, kdo má ve sboru dobrou pověst a potřebuje pomoc? Na vyžádání Vám rádi 
pošleme přihlášku nebo poskytneme veškeré informace. Zahájení provozu od 1. 3. 2009. 

Objekt někdejšího hotelu ROZAMI se nachází 2 km od centra města Mariánské Lázně. 
Je umístěn v klidné zóně v blízkosti rybníků na krásném klidném místě v zeleni ve vilové 
čtvrti mimo hlavní komunikace. Pečovatelský domov bude mít kapacitu 16 osob a budou 
zde i ubytovací prostory pro některé z pečovatelů. 

Formuláře 

Uvedené formuláře si vyžádejte na naší 
poštovní nebo elektronické adrese (viz 
záhlaví) 

 Žádost o členství ve sdružení Jah jireh 

 Žádost o ubytování v domově Jah jireh 

 Poptávka po zaměstnání ve sdružení 
Jah jireh 

 Nabídka dobrovolné spolupráce se 
sdružením Jah jireh 

Zajímá Vás, jak pečovatelské domovy Jah Jireh fungují v Anglii? 
Podívejte se na web www.jah-jireh.org nebo si bezplatně objednejte 
dokument Láskyplná péče o potřebné na DVD. Rádi Vám jej pošleme. 

 

DVD 
v češtině 

 

http://www.jah-jireh.org/

