V Praze 20. 12. 2018

Vážení rodiče,

Obracíme se na Vás jako na klienty našeho speciálně pedagogického centra s následující prosbou o pomoc. Jak víte,
naše SPC není státní instituce, jedná se o soukromou nestátní neziskovou organizaci, což znamená, že nárokové
dotace od státu pokrývají jen část našeho rozpočtu. Dle zákona č.306/1996 Sb., v platném znění jsou o 20% nižší než
dotace pro státní příspěvkové organizace. Tento rozdíl ve financování našich služeb jsme dříve pokrývali částečným
zpoplatněním některých služeb dle ceníku, se kterým jste byli seznámeni v informovaném souhlasu o poskytnutí
poradenských služeb.

Po kontrole ČŠI a na základě nové právní úpravy nyní ve spolupráci s dalšími soukromými poradenskými zařízeními,
MŠMT a dalšími odpovědnými subjekty řešíme, zdali je způsob vybírání poplatků za služby touto cestou v souladu
s platnou legislativou i přesto, že jsme soukromé centrum. Podle zákona č. 561/2004 Sb., v platné novele k 1. 9.
2016 by školská poradenská zařízení všech zřizovatelů neměla řešit dofinancování rozpočtu poplatkem za služby,
které se týkají tzv. „podpůrných opatření“ a které by měly být dle této novely poskytovány zdarma. Zpoplatnit lze
jen služby, které s podpůrnými opatřeními nesouvisí. Bohužel 95% našich služeb souvisí s podpůrnými opatřeními
pro děti, žáky, studenty. Z toho důvodu hodláme vstoupit do jednání s MŠMT, aby vydalo jasné stanovisko, jaké
konkrétní služby k podpůrným opatřením vedou a jaké nevedou a lze je tedy zpoplatnit.
Do doby, než bude k dispozici nový sazebník a podaří se nám celou věc vyřešit systémově, jsme nuceni řešit jen
formou dobrovolných příspěvků – darů.
Jak z výše uvedeného vyplývá – čistě na zvážení našich klientů, zdali nám příspěvek formou daru poskytnou či nikoliv.
Nezávisle na tom, zda příspěvek bude poskytnut, Vám vždy poradenské služby poskytneme v plné výši!

Situace, ve které se ocitla soukromá poradenská zařízení, je ale velmi vážná, a pokud se nám nepodaří pokrýt
propad v rozpočtu tímto způsobem, pak je to pro naše SPC prakticky likvidační. Proto doufáme ve Vaši vstřícnost a
ochotu podpořit zachování služeb našeho SPC tímto způsobem. Abychom dosáhli vyrovnaného rozpočtu a mohli
poskytovat služby ve stávající kvalitě, předpokládáme, že se nám od každého klienta podaří získat na provoz cca
částkou v rozmezí od 1.500,-Kč - 3.000,- Kč ročně na samostatný účet č. 5143201822/5500, var. Symbol –
evidenční číslo dítěte/žáka/studenta. Pokud nás podpoříte vyšší částkou, velmi děkujeme. Veškeré takto získané
finance budou stěžejně využity na dovybavení SPC diagnostickými nástroji pro psychologické, speciálně
pedagogické vyšetření, multimediální technikou, obnovou počítačů, tiskáren atd.
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V příloze najdete návrh darovací smlouvy. Pokud se rozhodnete nám pomoci a spolupodílet se na nákladech za
služby pro své dítě touto formou, prosíme o vyplnění zažlucených údajů a odeslání zpět na e-mail parezovaspcklic@seznam.cz . V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte e-mailem ředitelku SPC mechurova@centrum.cz . O
hodnotu uhrazeného daru si můžete snížit svůj základ v daňovém přiznání, či při zúčtování daní u svého
zaměstnavatele. Na vyžádání Vám zašleme potvrzení o přijetí daru.
Vážení přátelé, v tuto chvíli je další fungování našeho SPC i ve Vašich rukách a doufáme, že nám pomůžete v rámci
svých možností zachovat činnost zařízení, které má na trhu služeb pro děti se speciálními potřebami své
nezastupitelné místo. A my uděláme vše pro to, aby se situace vyřešila co nejdříve a zachovaly jsme služby i nadále.
Velmi Vám děkujeme.

Za Speciálně pedagogické centrum Klíč
PhDr. Miroslava Měchurová, ředitelka
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