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KDYÅ½ VYDÄšLÃ•M, TAK STEJNÄš NIC NEMÃ•M
PondÄ›lÃ-, 04 listopad 2013

Dobrý den, letos v záÅ™í jsem si zaÅ¾ádala o zvý&scaron;ení alimentÅ¯ na mojí dceru, je jí sedm let. Otec platil aÅ¾ do teÄ• 13
KÄ• chtÄ›la jsem Ä•ástku zvý&scaron;it na 2000,- KÄ•. Od února jsem nezamÄ›stnaná a se v&scaron;ím v&scaron;udy, i s
alimentama, mám pÅ™íjem pouze 10 000,- KÄ•. Myslím si, Å¾e alimenty by dceÅ™i urÄ•itÄ› zvedli, ale její otec bude od ledna
také bez práce.
TeÄ• jsem si na&scaron;la sice brigádu, ale z dávek, co dostávám mi strhnou 70% výdÄ›lku, tak si zhruba vydÄ›lám ve
finální podobÄ› 500,- KÄ• aÅ¾ 700,- KÄ• navíc, ale bohuÅ¾el nedá se nic dÄ›lat. Na vysvÄ›tlenou: Pokud jsem na ÚP, mÅ¯Å¾u
vydÄ›lat jen nÄ›co pÅ™es 4 000,- KÄ• hrubého, to je bÄ›Å¾ná praxe. Ale podporu uÅ¾ nepobírám, ale pobírám dávky hmotné
nouze, tudíÅ¾ mi bylo Å™eÄ•eno, Å¾e to, co si vydÄ›lám, tím pádem oni mi ty peníze, co dostávám od nich uberou o tÄ›ch 70%
toho mého výdÄ›lku.
TakÅ¾e kdyÅ¾ si vydÄ›lám 3000,- KÄ• Ä•istého na brigádÄ›, seberou mi oni 2100,-KÄ• z tÄ›ch dávek a
vlastnÄ› jen 900,- KÄ• v plusu navíc... To je, co?
Nemám nárok ani na pÅ™ídavek na dítÄ›, protoÅ¾e to se poÄ•ítá z loÅˆské
výdÄ›lku, a to jsem mÄ›la je&scaron;tÄ› dobrou práci.
TeÄ• vlastnÄ› pochybuju, Å¾e mu alimenty zvednou a modlím se jen, a
je je&scaron;tÄ› nesníÅ¾ili. On bydlí u rodiÄ•Å¯ a tudíÅ¾ nemá výdaje na bydlení, pouze matce pÅ™ispívá na stravu. Já bydlím
dcerou ve vlastním bytÄ› a vÅ¯bec nevím, co bude teÄ• následovat.
Ani to nemÅ¯Å¾u Å™e&scaron;it tím, Å¾e bych pronaja
pokoj, protoÅ¾e na&scaron; barák je vedený jako malé druÅ¾stvo vlastníkÅ¯, takÅ¾e pokud by tu nÄ›kdo byl, tak bych je o tom
musela informovat a stejnÄ› - kaÅ¾dé 3 mÄ›síce dokládám, kolik nás bydlí v bytÄ›! TakÅ¾e naÄ•erno, to bych si fakt nelajzla. A
pokud bych to vlastnÄ› pÅ™iznala, tak mi ty peníze odeÄ•tou taky hned... Jo, a Å™eÄ•i typu, Å¾e mám prodat byt a jít do
je&scaron;tÄ› men&scaron;ího, co poslouchám od bývalého, snad neusly&scaron;ím i od vás :-))) Honím se jak fretka,
sháním hlídání pro dceru, abych mohla pracovat, ale na krku jsou Vánoce atd. a bez mojí rodiny by jsme nemÄ›ly ani co
jíst. Fakt nechápu, jak to dÄ›lají jiní lidé. Je to katastrofa... on sice bude bez práce, ale to jsem já taky a asi to nikoho
zajímat u soudu nebude... Snad tam bude sedÄ›t nÄ›jaká rozumná soudkynÄ›, jinak se pÅ¯jdeme tuplem pást.
Bydlíme v
okrese Most. Já doufám, Å¾e se prostÄ› z toho taky jednou zmátoÅ™ím a bude líp. DÄ›kuji vám, pokud byste vÄ›dÄ›li pro mne
nÄ›jakou radu...VERONIKA
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