Tisztelt Szülők, Jelentkezők!

Ambulanciánk fennállása óta nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy
diagnosztikus kivizsgálásaink ingyenesek lehessenek. Ehhez az Autizmus Alapítvány
teremtette elő a forrásokat. Mivel intézményünk társadalombiztosítási finanszírozása
részletes kivizsgálásainkhoz nem, illetve csak elenyésző mértékben járult hozzá, s mivel a
2007. évben alapítványunk állami forrásai drámai mértékben csökkentek, lehetetlenné vált
munkánk változatlan feltételek melletti folytatása.
Működésünk fenntartásához az új vizsgálat költségének legalább egy részét (jelenlegi
kalkulációink szerint ez a diagnosztikus vizsgálat árának 30%-a) kénytelenek vagyunk a
családokra hárítani és a változásokat már 2007. június 1-től be kell vezetnünk.
Azoknál a családoknál, ahol a térítési díj nem teremthető elő, lehetőségeinkhez képest
megpróbálunk egyéni megoldásokat keresni (pl. támogatók keresése).

A kivizsgálás térítési díja ezután egységesen 37 800 Ft. Ez az összeg minden esetben az első
vizsgálati alkalomra vonatkozik, a további vizsgálatok, a gondozás, ellátás továbbra is
teljesen ingyenesen hozzáférhetőek (pl. további kivizsgálási alkalmak, felmérések,
intelligenciamérés, tanácsadás, javaslatok, kontrollvizsgálatok, egyéb gondozási események).
Az előzőekben megjelölt térítési díj (mely a kivizsgálás 126 000 forintos árának 30%-a) sajnos
közel sem pótolja a kiesett anyagi forrásokat, nem garantálja, hogy a diagnosztikus
kivizsgálásokat hosszabb távon tudjuk biztosítani. Ezért kérjük azokat a családokat, akiknek az
anyagi lehetőségeik megengedik, hogy vállaljanak minél nagyobb részt a vizsgálat költségéből,
valamint minden eddiginél nagyobb szükségünk van rendszeres vagy alkalmi támogatásokra,
akár alapítványunkhoz való közvetlen befizetés, akár a személyi jövedelemadó 1%-nak
felajánlása útján. Kérjük, hogy akinek az ismeretségi köre lehetővé teszi, tolmácsolja
kérésünket cégek, magánszemélyek felé.
Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek a mellékelt nyilatkozat (válaszlevél) kitöltésével és az
ambulancia címére való visszaküldésével jelezni, hogy ezen feltételek mellett is kérik-e a
vizsgálatot, valamint hogy milyen formában tudják vállalni a vizsgálathoz való hozzájárulást.
A kivizsgálást igénylő családok esetén a vizsgálat időpontjának meghatározásában a
jelentkezési sorrend az irányadó. Emellett beosztásunkban havonta 3 vizsgálati időpontot
fenntartunk a vizsgálat teljes költségét vállaló családok részére, valamint 3 ingyenes alkalmat
biztosítunk az Autizmus Alapítvány támogatásával a legrászorultabb családok számára. A
kivizsgálás és a további ellátás minőségét természetesen nem befolyásolja a térítési díj vállalt
összege.
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