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RODIÄŒE NA DRAKA A VÃ•Å½IVNÃ‰
ÃšterÃ½, 22 duben 2014

Dobrý den, ráda bych zjistila pár informací ohlednÄ› výÅ¾ivného, co mi rodiÄ•e platí (matka 1000 KÄ•, otec 2500 KÄ•). Za pár
dní mi bude 20 let a teÄ• bydlím u nevlastního otce. Vlastní otec se v mém Å¾ivotÄ› objevil aÅ¾ po mých 15. narozeninách, a
zrovna dvakrát jsme se nepohodli, mj. Å™ekl, Å¾e prý lituje toho, Å¾e si mÄ› udÄ›lal. Táta je pro mne ten otec nevlastní.

S matkou máme &scaron;patný vztah uÅ¾ od mých 12 let a po rozvodu s nevlastním tátou si na&scaron;la muÅ¾e nové
nyní uÅ¾ manÅ¾ela, a já si musela &bdquo;sbalit vÄ›ci&ldquo;, takÅ¾e od cca 16-17 let jsem bydlela s pÅ™ítelem, s kterým j
se pozdÄ›ji roze&scaron;la a teÄ• bydlím u toho "nevlastního táty".
Je&scaron;tÄ› studuji a po maturitÄ›, kterou mám
zanedlouho, bych chtÄ›la jít na vysokou &scaron;kolu. BrigádnÄ› si pÅ™ivydÄ›lám obÄ•as aÅ¾ 3200 KÄ• - víte, staÄ•ilo by mi,
mi mohli pomoct je&scaron;tÄ› alespoÅˆ rok, pokud mÄ› na tu vysokou &scaron;kolu vezmou.
Proto se chci zeptat: je
moÅ¾né, aby soud výÅ¾ivné zru&scaron;il? Nevím, jak bych to zvládala. Moc dÄ›kuji, jestli si udÄ›láte Ä•as a odpovíte. IVET
O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Ivetko,

kaÅ¾dopádnÄ› o výÅ¾ivné se neboj. Pokud tÄ› pÅ™ijmou na tu vej&scaron;ku, má&scaron; na nÄ› nárok i po dobu celého
studia - tedy, bude&scaron;-li studovat na denním. TÄ›ch pár korun, co si pÅ™ivydÄ›lá&scaron;, to tÄ› jedinÄ› &scaron;lechtí, ale
rozhodnÄ› asi moc nevytrhne, takÅ¾e se neboj, Å¾e by to výÅ¾ivné o rodiÄ•Å¯ nÄ›jak ohrozilo. To bys musela vydÄ›lávat pravi
a rozhodnÄ› poooooodstatnÄ› víc :-)).
Dále, tÄ›ch tÅ™i a pÅ¯l výÅ¾ivného zase není tak moc, takÅ¾e si rozhodnÄ› moc luxu
neÅ¾ije&scaron;, a pokud zná&scaron; finanÄ•ní moÅ¾nosti svých rodiÄ•Å¯ a vypadalo by to, Å¾e to zvládnou, tak bys rozhodn
mÄ›la poÅ¾ádat o zvý&scaron;ení! NehledÄ› na to, Å¾e asi tÄ› dost dotuje i ten nevlastní táta, který v podstatÄ› k tobÄ› nemá
Å¾ádné povinnosti a dÄ›lá to jen proto, Å¾e tÄ› má rád. TakÅ¾e i kvÅ¯li nÄ›mu, aby fakt v&scaron;echno nemusel táhnout
on... Pokud bys chtÄ›la s tou Å¾ádostí pomoci, koukni se tady na kudlanku. Tam je i "formuláÅ™", takový návod, jak asi
Å¾ádost o zvý&scaron;ení napsat. DrÅ¾ím palce,d@niela

https://www.kudlanka.cz
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