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TRAMPOTY S "BIOMATKOU"
ÄŒtvrtek, 14 Å™Ã-jen 2010

Dobrý den, potÅ™ebovala bych radu, takÅ¾e nejprve Vás ve struÄ•nosti seznámím s na&scaron;ím problémem a poté bych
mÄ›la pár otázek. Mám pÅ™ítele, který má soudnÄ› ve své péÄ•i Ä•tyÅ™letého synka, byl s ním i na mateÅ™ské dovolené. A to
z dÅ¯vodu, Å¾e jeho biologická matka je narkomanka (se Å¾loutenkou typu B a C), která aÅ¾ doteÄ• neprojevila o dítÄ›
sebemen&scaron;í zájem.
Malý mÄ›l do 8. mÄ›síce Å¾ivota Å¾loutenku téÅ¾, na&scaron;tÄ›stí je v&scaron;e uÅ¾ za námi a je zcela v poÅ™ádku.
ní nestýská, nikdy se po ní neptá, miluje tátu a mÄ›, jelikoÅ¾ mu svou láskou a péÄ•í druhého rodiÄ•e plnÄ› nahrazuji. Ale teÄ•,
najednou, kdyÅ¾ uÅ¾ dítÄ› nenosí pleny, mluví a chodí, tak se rozhodla, Å¾e si ho chce "pÅ¯jÄ•ovat". Matka dítÄ›te si na sociá
správÄ› zaÅ¾ádala o moÅ¾nost vídání syna, která jí i pÅ™esto a to zdÅ¯razÅˆuji, Å¾e STÁLE MÁ Å½LOUTENKU typu B a C,
opravdu byla umoÅ¾nÄ›na (pod dohledem jejích rodiÄ•Å¯) a to kaÅ¾dou 1. sobotu v mÄ›síci na cca 8 hodin. SamozÅ™ejmÄ›, Å
infekÄ•ním stavu v&scaron;e na sociálním úÅ™adÄ› vÄ›dí a i pÅ™esto v&scaron;echno jí styk s dítÄ›tem dovolí. A nyní Å¾ádá
dal&scaron;í dny vídání.
Bojím se, aby dítÄ› "nechytlo" zpÄ›t zmiÅˆovanou nemoc a pÅ™ípadnÄ› i my s ním. Dovolat se ale n
rady a pomoci pÅ™es praÅ¾skou správu sociálního zabezpeÄ•ení je takÅ™ka nemoÅ¾né a ona jako matka na svého syna má
ze zákona právo... I kdyÅ¾ - o jaké matce je vlastnÄ› Å™eÄ•, Å¾e ano.
A teÄ• k druhé otázce: platí na nÄ›j výÅ¾ivné pouz
mÄ›síÄ•nÄ›, coÅ¾ nepokryje ani náklady spojené se &scaron;kolkou; prosím tedy o radu Ä•i tip, kde sehnat nÄ›jaký formuláÅ™
pÅ™ípadné zvý&scaron;ení výÅ¾ivného.
PÅ™edem moc dÄ›kuji za va&scaron;e rady a informace
Markéta
O D P O V Äš ÄŽ : FormuláÅ™ Å¾ádosti o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného - zde (klikni si)
PochopitelnÄ› je to jen vzor, takÅ¾e si to uprav podle svých podmínek, OK?
DrÅ¾ím palce, aÅ¥ se v&scaron;ichni nÄ›jak v pohodÄ› dohodnete.

d@niela

P.S. RovnÄ›Å¾ doporuÄ•uji si prostudovat Ä•lánky na toto téma, které jsou zde - na levé stranÄ› - pod nadpisem "Související
Ä•lánky" - jistÄ› tam najde&scaron; mnoho zajímavého a potÅ™ebného.
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