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Neštěstí ve štěstí
Katastrofický scénář Mezi nejšťastnější okamžiky v životě člověka patří, když přivede na svět
svého potomka. Změní se mu tak spousta životních rutin, postojů a především přibývá nová životní
role – role rodiče, na kterém je jeho dítě závislé. Je závislé i na tom, kolik rodič vydělá a kolik utratí.
Nejen proto patří mezi nejděsivější okamžiky v životě malého dítěte, když o svého rodiče přijde.
Živitel rodiny V případě, že na rodičovskou dovolenou odchází maminka, je role otce jasná – role
živitele rodiny, nositele příjmu. Přijde-li taková rodina o tatínka, pak těžko vyžije z rodičovského
příspěvku. Už odchodem na mateřskou významně poklesl příjem domácnosti, narozením potomka
stouply celkové náklady a teď se znovu dramaticky sníží příjem – místo platu tatínka jen vdovský a
sirotčí důchod. Chybět mohou tisíce korun měsíčně, a to minimálně po dobu rodičovské dovolené. Jak
být na takovou situaci připraven? Psychicky – asi dost těžko, finančně – relativně jednoduše – buď
formou dostatečně vysoké finanční rezervy nebo životním pojištěním hlavy rodiny. Výše takového
zajištění by mělo pokrýt to, co bude zbytku rodiny měsíčně chybět, po dobu, po kterou nebude příjem
maminky na měsíční výdaje postačovat. Řádově statisíce. Pokud mají ovšem ještě závazky –
hypotéku, úvěry atd., pak stojí za zvážení, zda nekrýt (alespoň částečně) i tyto dluhy.
Maminka Snad ještě šílenější je představa, že by zemřela maminka. Po finanční stránce se může
zdát, že to s rodinným rozpočtem nemusí tolik zahýbat, zpravidla to ovšem rodinnou kasou otřese
stejně jako v případě ztráty živitele rodiny. Tatínek by totiž v takovém případě buď musel odejít na
rodičovskou dovolenou a vzdát se tak velké části svého příjmu nebo by musel najít osobu, která by o
dítě či děti pečovala. A pokud jí nenajde např. v prarodičích, kteří už nepracují, pak i to bude něco stát.
Platí proto totéž, co v předešlém případě – rezervou nebo pojištěním krýt možná výpadek příjmu a
částečně krýt své závazky.
Tragédie Ve výčtu katastrofických scénářů bohužel nemůže chybět ani tento: smrt obou rodičů.
Následkem dopravní nehody se mohou děti octnout na světě bez svých průvodců. Budou-li mít štěstí,
najdou své adoptivní rodiče, opatrovníky nebo někoho z rodiny, kdo je bude dál životem provázet. Ať
to bude kdokoli, musí být dostatečně silný, a to i finančně. Drobná výpomoc ve formě výplaty
pojistného plnění dětem může de facto rozhodnout o jejich osudu. Co se týče dluhů rodičů, tak ideální
stav je ten, kdy je mají celé kryté tak, aby na dětech žádné závazky nezůstaly.
Peníze? Žádné peníze na světě nám nikdy nevrátí osobu, kterou jsme milovali. Nemohou ani
nahradit její ztrátu. Co ale mohou, je zmírnit dopady takové ztráty a v situaci, kdy se rodina musí
srovnat s nepříjemnou životní situací, mohou vyřešit závazky, které teď nemá kdo splácet a dávají čas
na utišení bolesti, čas na mnohá rozhodnutí – co s bydlením, zda hledat přivýdělek, případně čas na
osudové setkání s člověkem, který může alespoň částečně vyplnit to šíleně prázdné místo a stát se
součástí rodiny.

