Kudlanka

MATKA ZNÃ•MA...
ÃšterÃ½, 02 Ãºnor 2016

Dobrý den, nalézám se teÄ• v jedné velmi tÄ›Å¾ké Å¾ivotní situaci. Je mi 24 a na jedné diskotéce jsem se seznámila s milým
klukem a veÄ•er byl tak pÅ™íjemný, Å¾e jsme ho poté zavr&scaron;ili spoleÄ•ným milováním. JenÅ¾e i pÅ™es to, Å¾e beru
prá&scaron;ky jsem otÄ›hotnÄ›la a problém je v tom, Å¾e jsem se to dozvÄ›dÄ›la samozÅ™ejmÄ› aÅ¾ pozdÄ›ji, a s tím klukem
byla jen tu jednu noc.

DÄ›Å¥átko si urÄ•itÄ› chci nechat, jenÅ¾e nevím, jaký zpÅ¯sobem teÄ• najít toho kluka, který je otcem. Znám pouze jeho kÅ
jméno a jinak nic... jít na policii je asi hloupost, ti mi pÅ™ece nebudou hledat otce dítÄ›te. Sly&scaron;ela jsem, Å¾e po porodu
kdyÅ¾ nenahlásím otce na matrice, tak se o to stará sociální odbor mÄ›stského úÅ™adu, ale pokud jim Å™eknu jen jméno a
mÄ›sto kde bydlí, tak asi není &scaron;ance, Å¾e by ho na&scaron;li, Å¾e?
Nevím tedy jak se mám teÄ• zachovat, proto prosím o jakoukoliv radu.
DÄ›kuji moc,ELI&Scaron;KA O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Eli&scaron;ko,

je to prÅ¯&scaron;vih, ale ty sem nepí&scaron;e&scaron;, abych tÄ› nÄ›jak rozebírala, viÄ•. TakÅ¾e:
- samozÅ™ejmÄ› je moÅ¾né otce dítÄ›te do rodného listu neuvést. OstatnÄ› i kdybys otce do rodného listu dítÄ›te zapsat chtÄ
musel by s tím otec dítÄ›te nejdÅ™íve souhlasit. PÅ™ed zápisem otce do rodného listu dítÄ›te je totiÅ¾ zapotÅ™ebí uÄ•init so
prohlá&scaron;ení rodiÄ•Å¯ o otcovství pÅ™ed matriÄ•ním úÅ™adem. Bez tohoto souhlasného prohlá&scaron;ení otec do
rodného listu nemÅ¯Å¾e být zapsán.
- Pokud otec nebude uveden v rodném listÄ› dítÄ›te, pak platí, Å¾e nebude mít vÅ¯Ä•i dítÄ›ti Å¾ádná práva ani povinnosti. To
znamená, Å¾e nebude mít právo dítÄ› vídat, v pÅ™ípadÄ› tvého nového vztahu nebude&scaron; muset získat jeho souhlas s
pÅ™ípadnou adopcí dítÄ›te, ale nebude ti muset platit ani výÅ¾ivné.
- Jako svobodná matka si bude&scaron; moci zaÅ¾ádat o nÄ›které dávky ze systému státní sociální podpory, jejich
pÅ™ehled najde&scaron; zde, nebude&scaron; si ale moci zaÅ¾ádat o tzv. dávky pomoci v hmotné nouzi, které
najde&scaron; zde.
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