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KAÅ½DÃ• KORUNKA DOBRÃ•
StÅ™eda, 29 Å™Ã-jen 2014

Dobrý den, chtÄ›la bych poÅ¾ádat o radu, ohlednÄ› vý&scaron;e výÅ¾ivného. Je mi 19 let, studuji dennÄ› stÅ™ední &scaron;
v pÅ™edposledním roÄ•níku. Otec platí mi &scaron;kolu vÅ¾dy minim. ve vý&scaron;i 2.000,-, matka 1.000,-. Jsem tÄ›lesnÄ›
postiÅ¾ená. Od mých necelých 13ti let jsem byla soudem pÅ™eloÅ¾ena do opatrovnictví otce. Å½iji u pÅ™ítele. Z domova jse
ode&scaron;la, protoÅ¾e otec je alkoholik.

Mám Invalidní dÅ¯chod 1. stupnÄ› ve vý&scaron;i 4.600,- na mé tÄ›lesnÄ› postiÅ¾ení. Z tohoto pÅ™íjmu platím 3000 pÅ™
200,- na zájmový chov potkanÅ¯, 230,- léky, 800 autobus do &scaron;koly, jídlo 2.000,-KÄ•, telefon (jiÅ¾ jsem dluÅ¾ník,
odstÅ™ihli mi jej). KdyÅ¾ se toto v&scaron;e seÄ•te, vychází mi, Å¾e jsem v mínusu a to Å™e&scaron;ím tak, Å¾e se pokaÅ¾
rozhoduji, zda jet do &scaron;koly a nemít pak celý den jídlo, Ä•i zÅ¯stat doma, nebýt ve &scaron;kole, ale najíst se.
PÅ™íte
automechanik a má mzdu 8.900,- hrubého. Byt platíme s pÅ™ítelem, kaÅ¾dý 3.000,- KÄ•. NemÅ¯Å¾u si dovolit ani chodit na
kontrolní vy&scaron;etÅ™ení, protoÅ¾e nemám ani tÄ›ch 30,- a uÅ¾ vÅ¯bec, dÄ›sí mne pÅ™edstava, jak se dostanu do Prahy
Trutnova, jak budu platit za pobyt v nemocnici (min. 14 dní). Navíc mne Ä•ekají dvÄ› operace, jedna 7. 11. tohoto roku a
druhá po Novém roce, kdy jedu do Prahy na operaci levé horní konÄ•etiny.
SnaÅ¾ím se najít si práci, ale jsem OZP a
studentka obchodní akademie pro tÄ›l. postiÅ¾ené, tudíÅ¾ mne nikde bez maturity nevezmou. PÅ™emý&scaron;lela jsem tak
ukonÄ•ení studia, nástupu do práce, ale to bych pak mÄ›la pouze základní vzdÄ›lání a to uÅ¾ vÅ¯bec bych byla nerada.
Podle internetových rozpoÄ•tÅ¯, mám nárok min. na 3.000,- od matky, s tím, Å¾e mi sama Å™ekla, Å¾e má pÅ™íjem 20.000,KdyÅ¾ jsem se s ní snaÅ¾ila domluvit po facebooku, tak mi dala jasnÄ› najevo, Å¾e na mne nic dávat nebude, ani o korunu
navíc. Poslední moÅ¾ností je dát ji k soudu.
Mám trvalé bydli&scaron;tÄ› na Náchodsku, ale bydlím v TrutnovÄ›, tak budu Å¾ádat v trutnovském soudu.. Mám
nárok na vy&scaron;&scaron;í alimenty?? PÅ™emý&scaron;lím o navý&scaron;ení na 2.000,- mÄ›síÄ•nÄ›, s tím, Å¾e uÅ¾ mám
výdaje jako normální dospÄ›lý Ä•lovÄ›k, jelikoÅ¾ u rodiÄ•Å¯ neÅ¾iji, stravuji se, &scaron;atím sama, ale bydlím u pÅ™ítele, se k
domácnost dÄ›líme, ale je dennÄ› v práci a tak to více zbývá na mne. Moc dÄ›kuji za odpovÄ›Ä•,KATEÅ˜INA O D P O V Äš ÄŽ

Milá KaÄ•enko,
pochopitelnÄ›, Å¾e si tu Å¾ádost o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného napi&scaron;. Ta tisícovka, kterou bys od m
mohla chtít, je fakt minimum. Zkus o nÄ›co víc, tÅ™eba to dopadne dobÅ™e :-). Nenapsala jsi, kolik bere táta, ale i tam bys
mohla poÅ¾ádat o zvý&scaron;ení. Návody a formuláÅ™e má&scaron; tady v levém sloupci, pod rubrikou "související
Ä•lánky" - Ale HLAVNÄš do své Å¾ádosti vypi&scaron; co nejvíc ze své reÅ¾ie, rozepi&scaron; to, ano?

Kdybys je&scaron;tÄ› potÅ™ebovala radu, tak se ozvi.
d@niela

https://www.kudlanka.cz
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