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DCERA S "NATAÅ½ENOU RUÄŒKOU"
PÃ¡tek, 04 kvÄ›ten 2007

Jmenuji se Yveta, je mi 50 rokÅ¯, v prosinci budu mít 51 rokÅ¯. Jsem na pracovním úÅ™adÄ› a nepobírám Å¾ádnou podporu,
pouze 50 korunový pÅ™íspÄ›vek na bydlení. Moje dcera Å¾ije v bytÄ›, který jsem pÅ™enechala jí a jejímu bratrovi - 3 + 1, byt f
její pracující bratr. Dcera vystudovala stÅ™ední &scaron;kolu, maturovala, ale pak se jí zÅ™ejmÄ› v dÅ™íve zvoleném oboru ne
pracovat, tak chodila po brigádách nebo byla doma, nebo tak rÅ¯znÄ› - sama nevím, pak nastoupila dálkové
vysoko&scaron;kolské studium, kde je tÅ™etím rokem.
&Scaron;kolu má jen v sobotu a nedÄ›li, snad teÄ• i pracuje, pÅ™ed nedávnem mi Å™ekla, Å¾e u otce a Å¾e jí dává 6 ti
z toho rozhodnÄ› nemÅ¯Å¾e vyÅ¾ít. (Na to jsem jí Å™ekla, Å¾e jiní z 6 tisíc platí nájemné i se musí Å¾ivit.) Její otec má novo
malé dítÄ›, ale pÅ™esto se snaÅ¾í jí shánÄ›t práci a finanÄ•nÄ› ji podporovat. Ov&scaron;em dcera tvrdí, Å¾e jsme povinni
pomáhat, kdyÅ¾ se nemÅ¯Å¾e sama uÅ¾ivit, Å¾e dokud má statut studenta, mají skuteÄ•nÄ› rodiÄ•e tuto povinnost.... BohuÅ¾
jsem bez zamÄ›stnání a doslova nyní pÅ™eÅ¾ívám za pomoci tety a pÅ™ítele. Bydlím v garsonce, nájemné sice necelé 4 tisíc
Ale jsem bez pÅ™íjmu... Víte, doteÄ• jsem jí mÄ›síÄ•nÄ› pÅ™ispívala tisíci korunami, nÄ›kdy i více, nakupovala jídlo nebo jsem
do restaurace, kdyÅ¾ jsem je&scaron;tÄ› byla zamÄ›stnaná. Pak se ozvaly nemoci a musela jsem na pracovní úÅ™ad.
Podporu mi bohuÅ¾el nedali, protoÅ¾e jsem se tam ohlásila pozdÄ›ji.
Nosí ov&scaron;em výhradnÄ› znaÄ•kové vÄ›ci, poÅ™
kolo za 30 tisíc, jezdí do ciziny, rozhodnÄ› neÅ¾ije nÄ›jak skromnÄ›, ale i kdyÅ¾ o mÄ› ví, Å¾e jsem nemocná a bojím se budou
(kdyÅ¾ jsem jí Å™ekla, Å¾e jdu do nemocnice, Å¾e se mi udÄ›lala v podpaÅ¾í bulka a bojím se, Å™ekla jen: "no bóÅ¾e, tak
mám..." ), a stará se jen o to,abych jí mÄ›síÄ•nÄ› dala peníze....
Nevíte, jak dlouho tento "statut studenta" je&scaron;tÄ›
trvá? DÄ›kuju v&scaron;em za rady, zoufalá Yveta
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