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JAK NA NEZDÃ•RNOU DCERU?
ÃšterÃ½, 09 srpen 2016

Dobrý den, chtÄ›la jsem se zeptat, moje dcera studuje vysokou &scaron;kolu, prezenÄ•ní studium. TakÅ¾e je poÅ™ád na mnÄ›
závislá, i kdyÅ¾ je plnoletá a pÅ™ivydÄ›lává si brigádami. Poslední dobou je ale na mne velmi drzá, je mimo domov, a
já ani nevím, kde a s kým. Mám poÅ™ád k ní vyÅ¾ivovací povinnost? Co mÅ¯Å¾u dÄ›lat? JANA

O D P O V Äš ÄŽ :

Milá JaniÄ•ko,

je to zoufalý. AbsolutnÄ› tÄ› chápu... Holt - holky v pubertÄ› i po pubertÄ› ... TeÄ• má nejspí&scaron; zamotanou hlavu z
nÄ›jakého frajera a máma je jen na obtíÅ¾. Ale - napsala jsi toho opravdu málo, abych mohla konkrétnÄ›ji poradit - napÅ™.
jestli dcera bydlí s tebou (podle v&scaron;eho asi ano), jestli dostává je&scaron;tÄ› nÄ›jaké jiné peníze - napÅ™. od otce...
KaÅ¾dopádnÄ›: výÅ¾ivné je urÄ•eno pÅ™edev&scaron;ím na placení základních potÅ™eb - tedy - jsou to náklady na výÅ¾ivu
takovou (tedy stravování), náklady na o&scaron;acení, &scaron;kolní pomÅ¯cky, léky, zájmovou Ä•innost apod. StejnÄ› tak
ale i náklady na bydlení jako takové, plus ve&scaron;kerá reÅ¾ie s tím spojená. Je pochopitelné, Å¾e mnohé z toho pokud tedy dcera bydlí u tebe, hradí&scaron; za ni - tj. ve&scaron;keré platby spojené s bydlením, udrÅ¾ováním bydlení,
praní, úklid atd. Stravování atd. A vzhledem k tomu, Å¾e to není miminko, které by nebylo schopné nic z toho samo
udÄ›lat, dá se pÅ™edpokládat, Å¾e by se i na práci s tím spojenou mÄ›la podílet...

TakÅ¾e bych si být tebou vzala tuÅ¾ku a papír a v&scaron;echno, co z tohoto dá&scaron; dohromady a vyÄ•íslí&scaron;
náklady na tu Ä•ást, kterou ona spotÅ™ebuje, bych z výÅ¾ivného odeÄ•etla... ProstÄ› bych dceÅ™i nanesla, Å¾e pokud se
nehodlá chovat vhodnÄ› a slu&scaron;nÄ›, pokud se nechce nijak na chodu domácnosti podílet, tak dostane jen to, co po
té spotÅ™ebované Ä•ástce zÅ¯stane. Ale - prosím tÄ›, nerozÄ•iluj se, nevyÄ•ítej, nekÅ™iÄ•. Tím se opravdu nic nezmÅ¯Å¾e...
uvÄ›domit, Å¾e nejsi její tichá sluÅ¾ka, ale máma. Snad bys jí to mohla i napsat.
Je sice fajn, Å¾e je uÅ¾ plnoletá a tedy
zcela za sebe zodpovÄ›dná, ale musí být zodpovÄ›dná tedy za v&scaron;e. MÅ¯Å¾e&scaron; jí tÅ™ebas navrhnout, Å¾e jí
bude&scaron; výÅ¾ivné dávat kompletnÄ› celé, ale v tom pÅ™ípadÄ›, Å¾e se odstÄ›huje a bude si s tím hospodaÅ™it sama. A
radÄ›ji to neÅ™íkej. Ona by to mohla tÅ™eba opravdu udÄ›lat, a je-li to je&scaron;tÄ› jen pobláznÄ›né mládÄ›, mohla by si i zk
Å¾ivot...
KdyÅ¾ tak napi&scaron; víc, tohle jsou zatím rady "vaÅ™ené z vody", protoÅ¾e jsi napsala jen velmi málo
informací... d@niela
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