Kudlanka

KDE VZÃ•T NA Å KOLNÃ‰ PRO STÅ˜EDOÅ KOLAÄŒKU?
NedÄ›le, 07 prosinec 2008

Tenhle následující dotaz jsem nejprve nevÄ›dÄ›la kam zaÅ™adit: je to výhradnÄ› právnická záleÅ¾itost? Nebo je lep&scaron;í t
pÅ™edhodit kudlanÄ•ímu plénu? Ano, druhá moÅ¾nost vyhrála, zvlá&scaron;tÄ› nyní, kdy se Ä•eká vÄ›t&scaron;í
nezamÄ›stnanost rodiÄ•Å¯ (natoÅ¾ matek-samoÅ¾ivitelek), bude tÅ™eba vÄ›dÄ›t, jak si v podobné situaci poradit. Tak Ä•tÄ›te,
diskutujte, a pÅ™edev&scaron;ím, víte-li, poraÄ•te.
Dobrý den, mám dost velký problém a tak vás prosím o radu. Jsem rozvedená a mám 15 letou dceru. Ta v záÅ™í zaÄ•ala
studovat soukromou &scaron;kolu, na níÅ¾ &scaron;kolné Ä•iní za rok 18 tisíc korun. Od ledna v&scaron;ak pÅ™ijdu o peníze ztratím práci a tímpádem bude pro mÄ› tÄ›Å¾ké dceÅ™inu &scaron;kolu utáhnout. Otec dcery má prÅ¯mÄ›rný plat 20 tisíc, ale
uzavÅ™el jiÅ¾ nové manÅ¾elství, má nyní dvouletou dceru a dal&scaron;í dítÄ› se mu má narodit za 6 mÄ›sícÅ¯. Kontaktovala
jsem ho a vysvÄ›tlila na&scaron;i souÄ•asnou situaci. BohuÅ¾el, jeho odpovÄ›Ä• znÄ›la, Å¾e nemá Å¾ádné dal&scaron;í peníz
Jinak na na&scaron;i dceru doposavad platí 3000 KÄ•. DÄ›kuji za v&scaron;echny odpovÄ›di a pÅ™edev&scaron;ím doufám, Å¾
mi nÄ›kdo poradíte, co dál. NechtÄ›la bych dcerku pÅ™ipravit o moÅ¾nost vzdÄ›lání. Dana ODPOVÄšÄŽ:
- Nevím, na jaké &scaron;kole tvá dcera studuje, ale tÅ™ebas mají nÄ›jaké moÅ¾né slevy v podobnÄ› nepÅ™íjemné situaci.
AlespoÅˆ, jak jsem se na netu dívala, tak mnohé &scaron;koly matkám-samoÅ¾ivitelkám pÅ™ípadnÄ› rodinám v podobné
nouzi dávají urÄ•itou slevu. Stalo by za to se na &scaron;kole pozeptat, nebo podívat se na web dané &scaron;koly.
- Pak bych rozhodnÄ› do&scaron;la na sociálku, protoÅ¾e bude&scaron;-li na podpoÅ™e, rozhodnÄ› bys na nÄ›jaký pÅ™íspÄ›
mÄ›la mít nárok - nestyÄ• se a zajdi se tam zeptat, pÅ™ípadnÄ› napi&scaron; e-mail Ä•i tam zavolej...
- ostatnÄ› na netu jsem na&scaron;la tuto "kalkulaÄ•ku", podle které si mÅ¯Å¾e&scaron; vypoÄ•íst, jestli a jakou bys tÅ™eba
podporu mohla dostat. Snad kdyby se ti tímpádem to placení zmen&scaron;ilo, dalo by se to v&scaron;e nÄ›jak schÅ¯dnÄ›
vyÅ™e&scaron;it... DrÅ¾ím palce, tÅ™ebas dal&scaron;í Ä•tenáÅ™i poradí víc...d@niela
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