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Dobrý den, proÄ•etla jsem si tady spoustu Ä•lánkÅ¯ a dozvÄ›dÄ›la se o v&scaron;emoÅ¾ných ustanoveních, jenÅ¾e potÅ™ebo
bych to v&scaron;echno shrnout do jedné zprávy. Je mi 21 let a právÄ› jsem dokonÄ•ila 2. roÄ•ník stÅ™ední &scaron;koly s
tím, Å¾e v záÅ™í nastoupím 3. roÄ•ník. MÅ¯j problém spoÄ•ívá v tÄ›hotenství, které dovr&scaron;í v záÅ™í.

Jsem bez kontaktu s otcem dítÄ›te (tÄ•. ani nemám na nÄ›j souÄ•asnou adresu). ChtÄ›la bych se tedy zeptat, na co
v&scaron;echno mám jako studentka bez pÅ™íjmu a bez partnera nárok.
Jinak - jídlo a to v&scaron;echno ostatní mi platí
mamka a kdyÅ¾ potÅ™ebuju, tak Å™eknu otci. (MÅ¯j otec mi pÅ™ispívá vÄ›t&scaron;inou tak 1000 za mÄ›síc. KdyÅ¾ potÅ™e
navíc, tak mu Å™eknu a taky mi platí studium, coÅ¾ je 10 000 na rok.) OhlednÄ› &scaron;koly - v záÅ™í porodím a nebudu
pÅ™eru&scaron;ovat studium, v lednu pÅ¯jdu normálnÄ› do &scaron;koly a dodÄ›lám 3. a 4. roÄ•ník, hlídat mi bude mamka i
babi (bydlím s mamkou a bratrem v domku u babiÄ•ky).
&Scaron;tve mÄ›, Å¾e tady tÄ›m &bdquo;úÅ™edním&ldquo; vÄ›cem
vÅ¯bec nerozumím. Ani nevím jak vyplnit papíry do porodnice... netu&scaron;ím, na co nárok mám Ä•i nemám, a o co
v&scaron;echno bych si mÄ›la zaÅ¾ádat, a co Å™íct na sociálce aÅ¾ tam pÅ¯jdu hlásit PPM. DÄ›kuji vám pÅ™edem za
v&scaron;echny rady,NIKOL O D P O V Äš ÄŽ : Milá Nikolko,
je fajn, Å¾e ses tomu v&scaron;emu postavila Ä•elem a Å¾e
tÄ›hotenství a budoucí mateÅ™ství nevzdává&scaron; &scaron;kolu. Asi to nebude&scaron; mít zrovna jednoduché, ale díky
mamince a babiÄ•ce to stopro zvládne&scaron;. A Å¾e je partner "nÄ›kde v nedohlednu"? I to se stane. Zase si Å™ekni, Å¾e je
lep&scaron;í, neÅ¾ mít vedle sebe nÄ›jakého neÅ™áda :-))). DrÅ¾ím palce, aby se v budoucnu i tohle zdárnÄ› vyÅ™e&scaron;
teÄ• k tomu, na co ses ptala - tedy co v&scaron;echno si musí&scaron; je&scaron;tÄ› zaÅ™ídit:

Podmínky maminek studentek pro pÅ™iznání nÄ›kterých dávek jsou odli&scaron;né oproti pracujícím maminkám nebo
podnikajícím maminkám. Od roku 2009 zaniklo poji&scaron;tÄ›ní studentÅ¯, a proto studentky nesplÅˆují podmínky pro
pÅ™iznání penÄ›Å¾ité pomoci v mateÅ™ství. TÄ›hotné studentky tedy nepobírájí mateÅ™skou a aÅ¾ po narození dítÄ›te zaÄ
rodiÄ•ovský pÅ™íspÄ›vek. Maminky studentky nemají ze zákona moÅ¾nost volby délky pobírání rodiÄ•ovského pÅ™íspÄ›vku.
RodiÄ•ovský pÅ™íspÄ›vek budou pobírat Ä•tyÅ™i roky, tedy finanÄ•nÄ› nejménÄ› výhodnou variantu. PÅ™i Ä•tyÅ™leté variant
rodiÄ•ovský pÅ™íspÄ›vek v leto&scaron;ním roce 7 600 KÄ• v prvních devíti mÄ›sících a poté jiÅ¾ pouze 3 800 KÄ•. Za Ä•tyÅ™
maminka dostane 216 600 KÄ•.
Nárok na rodiÄ•ovský pÅ™íspÄ›vek v&scaron;ak mají v&scaron;echny maminky, netestují se
pÅ™íjmy ani majetek. O rodiÄ•ovský pÅ™íspÄ›vek je v&scaron;ak zapotÅ™ebí písemnÄ› zaÅ¾ádat na pÅ™edepsaném formul
pÅ™íslu&scaron;ném úÅ™adu práce dle bydli&scaron;tÄ›. Pro pÅ™iznání mnoha dávek je dÅ¯leÅ¾itá hranice Å¾ivotního minim
Å½ivotní minimum osamÄ›lé matky s dítÄ›tem v roce 2011 je Ä•ástka 4 480 KÄ•. Tato Ä•ástka se skládá z Å¾ivotního minima
matky (2 880 KÄ•) a dítÄ›te (1 600 KÄ•). JestliÅ¾e Å¾ije maminka dítÄ›te i s otcem dítÄ›te v jedné domácnosti, tak Ä•iní Å¾ivot
minimum rodiny 7 080 KÄ• (2 880 KÄ• + 2 600 KÄ• + 1 600 KÄ•). KdyÅ¾ Å¾ije maminka s dítÄ›tem v domácnosti s rodiÄ•i, tak s
posuzuje pÅ™íjem v&scaron;ech Ä•lenÅ¯ rodiny, tedy v&scaron;ech, kdo Å¾ije s matkou s dítÄ›tem v domácnosti. Å½ivotní
minimum rodiny by v tomto pÅ™ípadÄ› bylo vy&scaron;&scaron;í, záleÅ¾elo by na konkrétní situaci.
Od minulého roku
do&scaron;lo ke zmÄ›nÄ› u porodného, které je vyplaceno matce dítÄ›te pouze na první narozené dítÄ› a pÅ™íjem rodiny nesm
pÅ™esáhnout 2,4násobek Å¾ivotního minima. Matka samoÅ¾ivitelka tedy nesmí mít pÅ™íjem vy&scaron;&scaron;í neÅ¾ 10 7
(2,4 âˆ™ 4 480 KÄ•). Porodné Ä•iní 13 000 KÄ• a je zapotÅ™ebí si o porodné písemnÄ› zaÅ¾ádat do jednoho roku od narození
pÅ™edepsaném formuláÅ™i na místnÄ› pÅ™íslu&scaron;ném úÅ™adu práce dle va&scaron;eho trvalého bydli&scaron;tÄ›.
PÅ™ídavek na dítÄ› mlad&scaron;í &scaron;est let je nadále 500 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. Pro pÅ™iznání nároku na pÅ™ídavek na dítÄ
v&scaron;ak nutné, aby mÄ›la matka samoÅ¾ivitelka niÅ¾&scaron;í pÅ™íjmem neÅ¾ 2,4násobek Å¾ivotního minima. FinanÄ•
je tedy stejná jako u porodného. Matka samoÅ¾ivitelka s jedním dítÄ›tem nesmí mít pÅ™íjem vy&scaron;&scaron;í neÅ¾ 10 75
O výplatu pÅ™ídavkÅ¯ na dÄ›ti je potÅ™eba písemnÄ› poÅ¾ádat na pÅ™edepsaném formuláÅ™i na pÅ™íslu&scaron;ném úÅ
dle trvalého bydli&scaron;tÄ›. ¨
Jsou je&scaron;tÄ› dal&scaron;í dávky, ale ty se vztahují na matky v hmotné nouzi,
opu&scaron;tÄ›né, samotné s dítÄ›tem. Myslím, Å¾e v takové situaci nejsi....
KaÅ¾dopádnÄ› - kdyÅ¾ tak se je&scaron;tÄ› o
d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 28 February, 2021, 01:07

