Dcera má problémy se závislostí na drogách
Jsem nešťastná ze své dcery, a proto jsme se obrátila na vaši bezplatnou poradnu, abych vám sdělila svůj problém.
Chtěla bych podat návrh na předběžné opatření, aby mi vnučka byla svěřena do péče.
Mé dceři je 27 let, má čtyřletou holčičku. Dcera je závislá na drogách. Vnučka většinu času tráví u mne. Její matka si
našla nového přítele, který jí v braní drog podporuje. On sám je drogově závislý, nepracuje. Dcera přestala pobírat
rodičovský příspěvek, o práci se rovněž nezajímá. Prozatím žijí v pronajatém bytě, ze kterého dostali výpověď. Je to
otázkou několika dní, kdy se budou muset vystěhovat. Dluží na nájemném, a chovají se tak, že znemožňují ostatním
nájemníkům klidné žití. Dcera se o dítě nezajímá, nijak se jí nevěnuje. Pokud jí měla vyzvednout ze školky, tak se tak
nestalo. V poslední době se situace stále zhoršuje, dcera pouze řeší, aby měla drogy. Opakovaně mě v mém bytě,
okradla o finanční hotovost. Nechtěla jsem jí nahlásit na policii, nechala jsem vyměnit zámky. Vnučka mi vyprávěla, že
maminka se píchá nožem. Stále jsem se snažila situaci řešit, dceři jsem domlouvala, aby nastoupila léčbu, rozešla
s přítelem, který má na ní špatný vliv. Vše se minulo účinkem. Teď už mám pouze strach o vnučku, aby na ní situace
nezanechala nějaké následky.
Z těchto důvodů si přeji, abych měla vnučku oficiálně svěřenou. Otec dítěte se o dceru zajímá, pomáhá mi. Souhlasí
s tím, aby dcera byla svěřena do mé péče, jelikož on sám pracuje na směny. Žije ve sdíleném bydlení, a tudíž nemá
takové podmínky, aby mohl dceru řádně vychovávat.
V Sociálně právní poradně Kontakt v Ječné ulici jsem byla seznámena s body, které je vhodné do předběžného opatření
uvést. Současně mi bylo doporučeno, abych k návrhu doložila čestné prohlášení otce, že s podaným návrhem souhlasí.
Dále mi bylo sděleno, že je vhodné požádat o vyjádření školku, kde matka dceru opakovaně nevyzvedla. Byl se mnou
probrán průběh soudního jednání a byla jsem upozorněna, že je třeba vše podat na soud, v obvodu, kde žije moje
vnučka.
Na závěr mi pracovnice doporučila podat návrh na pěstounskou péči, s vysvětlením, že předběžné opatření řeší situaci
pouze dočasně. Byla jsem seznámena s významem pěstounské péče. Moc Vám za vše děkuji!
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