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Dobrý den, pí&scaron;i vám ohlednÄ› svého pÅ™ítele, se kterým Å¾iji uÅ¾ dva roky. Jsme oba uÅ¾ velice zoufalí a nevíme jak
MÅ¯j pÅ™ítel je rozvedený a ve&scaron;keré úvÄ›ry z bývalého manÅ¾elství po rozvodu pÅ™evzal na sebe. JenÅ¾e se stalo, Å
nenadání velmi váÅ¾nÄ› onemocnÄ›l. Má dvÄ› mozkové výdutÄ›, z toho mu jiÅ¾ jedna praskla. Nyní je uÅ¾ po tÅ™ech
endovaskulárních výkonech.

Dnes je uÅ¾ pÅ¯l roku doma a nejmíÅˆ je&scaron;tÄ› dal&scaron;í rok nesmí podle lékaÅ™Å¯ dÄ›lat Å¾ádnou fyzickou p
vypadá to prý na rok invalidního dÅ¯chodu. Problém je ov&scaron;em v tom, Å¾e sice pobírá od OSSZ nemocenskou - v
Ä•ástce 4800,- KÄ• - a nic víc, Å¾ádný jiný pÅ™íjem nemá, jelikoÅ¾ mu bÄ›hem nemoci skonÄ•ila pracovní smlouva na dobu u
kterou mÄ›l na rok.
Nemá tedy na placení v&scaron;ech úvÄ›rÅ¯ z bývalého manÅ¾elství a tím pádem bohuÅ¾el ani na výÅ
Kdybych pÅ™ítele neÅ¾ivila, nejspí&scaron; by umÅ™el hlady - vÅ¾dyÅ¥ nemÄ›l ani na zaplacení pobytu v nemocnici. Jak Å™
váÅ¾nÄ› uÅ¾ zoufalí, protoÅ¾e ony spoleÄ•nosti mu vyhroÅ¾ují exekucí, i kdyÅ¾ jsme je Å¾ádali o odklad, nebo alespoÅˆ o
splátek. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e jsme jim posílali vÄ›&scaron;keré podklady, ale vÅ¯bec je to nezajímá a dvÄ› spoleÄ•nosti nám a
neodpovÄ›dÄ›ly.
OhroÅ¾ená jsem tím bohuÅ¾el i já, jelikoÅ¾ pÅ™ítel má u mne trvalý pobyt. Jeho bývalá Å¾ena mu velm
ostÅ™e vyhroÅ¾uje kvÅ¯li výÅ¾ivnému. Ano, je to v&scaron;e zaÄ•arovaný kruh a my nevíme kudy kam. Musím jinak dodat, Å¾
opravdu není Å¾ádný nemakaÄ•enko, pracoval aÅ¾ do nemoci nepÅ™etrÅ¾itÄ› celý Å¾ivot a je to jinak fakt hodný a pohodov
Prosíme vás moc o jakoukoliv radu - co se dá v této situaci dÄ›lat. Opravdu nerada bych ukonÄ•ila pohodový dvouletý vztah
kvÅ¯li malé nemocenské a pÅ™ípadným exekucím.
DÄ›kuji za kaÅ¾dou sebemen&scaron;í radu.Petra
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