Výroční zpráva za rok 2006

STŘEDISKO
NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Vážení a milí přátelé,
před třinácti lety vzniklo naše Středisko NRP, aby pomáhalo rozvíjet programy podpory
dětem, které z nejrůznějších důvodů nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Za tu dobu se
nám podařilo realizovat desítky vlastních projektů a výzkumů, vydali jsme několik publikací a byli partnery mnoha organizacím. Pomohli jsme založit několik občanských sdružení,
o.p.s. a organizací. Mnohé z nich již samostatně a úspěšně pracují. Držíme jim palce! Mám
radost, že hlavní programy a projekty Vám mohu představit v této výroční zprávě. Několik
z nich je úspěšně realizováno již mnoho let a z některých často vycházejí a čerpají jiné
organizace a jejich projekty. Přejeme jim mnoho úspěchů!
Děkuji všem, kteří nám pomáhali a společně s námi začínali. Velice nám schází vzácný
člověk, pan profesor Zdeněk Matějček, který stál u našich začátků a svou moudrostí a laskavostí nám ukazoval cestu poznání, práce i spolupráce, naděje a umění pomáhat. Chtěla
bych moc poděkovat a popřát vše dobré milému příteli, docentu Jiřímu Kovaříkovi. Měla
jsem to štěstí pracovat vedle něho a naše nápady a výzkumy uskutečňovat a předávat dál.
Je pro nás, své klienty a své studenty nenahraditelný. Přejeme mu krásná a dlouhá léta
na chaloupce!
Děkuji svým milým kolegyním a kolegům, přátelům a správní radě. Děkuji všem, kteří
s námi spolupracují, kteří nám pomáhali i pomáhají rozvíjet nové programy a projekty,
najít vlastní cestu a své místo v systému pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem.
Srdečně zdraví
Věduna Bubleová
Ředitelka Střediska NRP
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Středisko náhradní rodinné péče
občanské sdružení, založené 12.9.1994, č.j.II/s-OS/1-25352/94-R
Středisko chce přispět k naplnění základního práva každého dítěte - práva vyrůstat v rodině.
1. Rozvíjíme a propagujeme náhradní rodinnou péči u nás.
2. Vytváříme nové koncepce péče o ohrožené děti.
3. Připomínkujeme navrhované zákony v oblasti náhradní rodinné péče.
4. Spolupracujeme s dalšími organizacemi a institucemi, které se starají o opuštěné děti.
5. Vyhledáváme náhradní rodiny pro opuštěné děti.
6. Poskytujeme poradenství žadatelům o náhradní rodinnou péči.
7. Doprovázíme nové náhradní rodiny a poskytujeme jim dlouhodobé psychosociální a právní poradenství.
8. Sjedujeme a řešíme aktuální problémy v oblasti náhradní péče.
9. Podílíme se na několika mezinárodních projektech.
10. Připravujeme a vysíláme dobrovolníky, kteří se ve svém volném čase starají o děti z dětských domovů.
11. Připravujeme děti na jejich odchod do samostatného života.
Středisko NRP realizuje 2 hlavní programy, o jejichž výsledcích se dozvíte v této výroční zprávě.

2

Nejvyšším orgánem Střediska je Rada ve složení:
PhDr. Věduna Bubleová – předsedkyně a stat. zástupce
Doc. PhDr. Jiří Kovařík, PhD. - místopředseda
Renata Janíčková
MUDr. Lenka Sýkorová
JUDr. Vladimíra Tenzerová
Mgr. Markéta Dvořáčková
Zaměstnanci
PhDr. Věduna Bubleová – socioložka, ředitelka střediska
Renata Janíčková – finanční a programová manažerka
Alena Vávrová – sociální asistentka
Mgr. Vladimíra Zmeškalová – socioložka
Jana Frantíková – sociální asistentka
Mgr. Veronika Brandejsová – psycholožka, t.č. na mat. dovolené
Mgr. Kateřina Šlesingerová – právnička, t.č. na mat. dovolené
Lucie Benešová – sociální asistentka, t.č. na mat. dovolené
Kontakty
Adresa: Jelení 91, 118 00 Praha 1
Telefon, fax: 233 355 309
Telefon: 233 356 701
E-mail: info@nahradnirodina.cz
URL: www: nahradnirodina.cz
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1. Program rozvoje náhradní rodinné péče
Program rozvoje náhradní rodinné péče je realizován již 13 let. Cílem je pomoc opuštěným dětem se zdravotními a sociálními potřebami a novým náhradním rodinám.
Projekty, které v roce 2006 zajistily realizaci tohoto programu:
• Poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči v ČR
• Pražské poradenské centrum
• Infolinka 2006
• Děti z dětských domovů v nových rodinách
• Kdo jsem
• Děti nesmí zůstat samy
• Den pěstounů
• ADOPCE.COM – příručka pro žadatele
• Přípravy žadatelů
• Pěstouni mají právo na služby
• Ústav rodinu nenahradí
• Qaulity4Children
• E-mailové poradny nrp@volny.cz, info@nahradnirodina.cz
• Poradny na internetových stránkách www.rodina.cz, www.nahradnirodina.cz, www.adopce.com
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Výsledky projektů
Základní sociální poradenství

Klienti měli zájem především o základní informace týkající se celého procesu podávání žádostí, posuzování žadatelů
a zprostředkování náhradní rodinné péče, dále pak o zkušenosti rodin, které již děti do náhradní rodinné péče převzaly.
Několika žadatelům se nám podařilo zprostředkovat individuální kontakt s náhradními rodinami, navíc některé žadatele se
nám podařilo i zapojit do samotné činnosti klubů náhradních rodičů.
• infolinka – zodpovězeno celkem 387 dotazů k problematice NRP, problematika sociálně-právní ochrany
dětí, řešení výchovných či jiných problémů z oblasti
náhradní rodinné péče; téměř polovina tazatelů byla
z Prahy,
• na webových stránkách jsme odpovídali na 400 dotazů
zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče,
sociálně-právní ochranu dětí a výchovu dětí v náhradních rodinách,
• bylo rozesláno 80 publikací Adopce.com – pro žadatele
o NRP.

Odborné sociální poradenství

Poradenství a podpoře rodin s dětmi v náhradní rodinné péči byla věnována velká pozornost. Zaměřili jsme se zvláště
na dlouhodobější doprovázení rodin s přijatými dětmi a to buď individuální nebo v klubech náhradních rodičů. Psychosociální poradenství rodinám bylo propojeno i s využitím techniky VTI – videotrénink interakcí. Potřebným pěstounským
rodinám jsme zprostředkovali také technickou a materiální pomoc.
• v rámci dlouhodobé rodinné podpory jsme provázeli
60 pražských rodin,
• individuální přípravou pro náhradní rodinou péči prošlo 5 manželských párů,
• psychosociální poradenství jsme poskytli přibližně
dvěma stům Pražanů,
• osobní individuální poradenství v SNRP bylo poskytnuto 56 klientům, 20 klientům přímo v rodinách,
• materiální a technická pomoc byla poskytnuta asi 30
dětem v NRP a jejich rodinám,

• pro Magistrát Hl.m. Prahy jsme formou individuálních
kurzů připravili několik manželských párů, většinou
cizinců,
• reagovali jsme i na velký zájem náhradních rodin
a podařilo se nám zorganizovat a připravit dva týdenní pobyty pro 7 maminek s dětmi, spojené s odborným programem, možností individuálních konzultací
a možnosti využití VTI (videotrénink interakcí). Pobyty se uskutečnily ve spolupráci s o. s. Domem rodin
ve Smečně.
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Klub osvojitelů
Do klubu docházelo pravidelně 35 pražských osvojitelských rodin s 28 dětmi, další rodiny přicházely nahodile
i ze Středočeského kraje, dle zájmu o konkrétní nabízený
program. Pravidelná setkání jsme organizovali v mateřském centru Balónek, kde jsme připravovali jak program
pro rodiče (poskytování psychosociálního poradenství,
odborné přednášky, rozebírání témat, která si rodiče přáli
ve skupině probírat…), tak program pro děti (výtvarná
dílna, soutěže, hry...). Rodinám byl také dán prostor pro
vzájemné předávání vlastních zkušeností s náhradní rodinnou péčí a výchovou přijatých dětí. Odborný program pro
rodiče byl zaměřen především na usnadnění adaptace dětí
v nových rodinách, podporu vytváření citových vazeb,
na zlepšení vzájemné komunikace, přijetí rodičovských
rolí a v neposlední řadě jsme se hodně věnovali tématu
přijetí minulosti dítěte a uvědomění si vlastní identity.
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Klub pěstounských rodin

Jádro klubu pěstounů tvořilo 10 pražských rodin, do činnosti klubu se však zapojovaly průběžně i rodiny z jiných
krajů. 28 pěstounských rodin se sešlo 16 x v MC YMCA.
Program pro pěstouny a jejich děti byl obdobný programu pro klub osvojitelů. Připravili jsme různé přednášky
a besedy zaměřené na specifika pěstounské péče s důrazem na problematiku romského dítěte žijícího v majoritní rodině, děti starší či handicapované, příchod nového dítěte do rodiny apod. V rámci klubu byl uspořádán
celodenní seminář Naše romské dítě, kterého se účastnilo
20 pěstounů a 30 dětí. Seminář byl zaměřen na rozvíjení identity romského dítěte. Pro 5 maminek s 16ti dětmi
v pěstounské péči byl uskutečněn týdenní pobyt ve Smečně. Celodenní akce pro pražské pěstounské rodiny a jejich
děti byla spojena s odbornou individuální službou, pro
děti podle věku byl připraven divadelní, tvořivý program
spojený s vánoční nadílkou. Program pro nás uspořádalo Muzeum dětské kresby u Zelené žáby. Další celodenní akci pro děti v náhradní rodinné péči jsme uspořádali
ve spolupráci se Správou Pražského hradu – Velikonoce
na Hradě a Den dětí, s kinem IMAX a Lucerna, s Botanickou zahradou v Praze atd.

Informovanost veřejnosti
Pro zvýšení informovanosti širší veřejnosti jsme zorganizovali tiskovou konferenci, účastnili se několika rozhlasových i televizních vysílání, přispívali odbornými
články do různých časopisů, vydávali vlastní přílohu
časopisu Děti a my, zájemcům i žadatelům o NRP jsme
připravili a ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové rozesílali brožuru Adopce.com a jiné časopisy a publikace
s odbornou tématikou. Ve spolupráci s MPSV jsme
připravili seminář zaměřený na problematiku náhradní
rodinné péče, v souladu s novelou zákona o sociálně-právní ochraně jsme připravili aktualizaci brožury Adopce.
com, zpracovali jsme podklady pro připravované vydání
publikace pro pěstounské rodiny, zpracovali jsme nejčastější dotazy z poradny pro náhradní rodinnou péči, které
v příštím roce zveřejníme na našich webových stránkách,
přednášeli jsme na 12ti různých odborných seminářích
v Praze i v jiných krajích, připravili jsme seminář k novým formám spolupráce v oblasti NRP pro pracovnice
úřadů městských částí Prahy 1 – 22, 14ti studentům jsme
poskytli podklady a konzultace pro jejich bakalářské
a diplomové práce, uspořádali jsme 2 semináře pro studenty z Německa.
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Ústav rodinu nenahradí
Od května 2006 Středisko náhradní rodinné péče pracuje
na projektu Ústav rodinu nenahradí, který je podpořený
Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Lidská
práva a má za cíl navrhnout konkrétní změny v systému péče
o děti žijící mimo vlastní rodinu, které urychlí a zkvalitní
proces přijímání opuštěných dětí do osvojení a pěstounské péče.
Cíle projektu:
• zkrátit a zkvalitnit proces prověřování žadatelů o osvojení a pěstounskou péči,
• sjednotit a vytvořit jednotný obsah a náplň příprav
žadatelů,
• zkrátit pobyt dětí v ústavním prostředí na minimum,
• zjednodušit a sjednotit evidenci dětí žijících mimo
vlastní rodinu a žadatelů o NRP a tím umožnit co největšímu počtu dětí nalézt náhradní rodinu v nejkratší
možné době,
• získat co největší podporu a zájem veřejnosti o děti,
které vyrůstají v ústavech,
• získat mediální podporu a pravidelně informovat v tisku, rozhlase a TV o nutnosti změny systému o děti,
které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině.
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2. Program pomoci dětem žijícím v ústavní péči
V České republice je v provozu 149 (k 31.10.2005)
dětských domovů, ve kterých žije 7621 dětí (4869
v dětských domovech, 2752 ve výchovných zařízeních)
ve věku 3 – 18 let. Některé z nich se daří umístit v náhradní rodině, která jim zajistí citové zázemí, uspokojení všech
fyzických i psychických potřeb. Přesto mnoho z nich tuto
možnost nikdy nedostane. Program pomoci dětem žijícím
v ústavní péči má snahu přispívat jak ke zkvalitnění trávení volného času dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu,
tak i nabízí možnost rozvoje pro námi vyškolené dobrovolníky - studenty středních a vyšších odborných škol,
gymnázií a vysokých škol a zaměstnanců firem, kteří
mají zájem aktivně se zapojit do řešení daného problému
a zároveň získat praxi pro případné budoucí zaměstnání
v této oblasti.
Dosud bylo v rámci projektu proškoleno 380 dobrovolníků. Úzce spolupracujeme s 25 dětskými domovy,
s 2 vysokými školami, s 8 gymnázii a jinými středními
a vyššími odbornými školami, se zaměstnanci bank, městských úřadů a jiných institucí. Již podruhé jsme získali
„Akreditaci“ MVČR na dobrovolnickou činnost.

Projekty, které v roce 2006 zajistily realizaci tohoto programu:
• Kmotři při DD
• Peníze pro život
• Prevence, podpora a pomoc dětem žijícím mimo
vlastní rodinu
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Kmotři při dětských domovech
Tento projekt (pro děti a mládež vyrůstající v ústavních
zařízení ve věku 3 – 18 let) je realizován již 8 let ve 12 dětských domovech. Více než polovina těchto zařízení leží
v malých těžko dostupných obcích, kde mají děti jen
velmi omezené možnosti rozvíjet své zájmy a záliby.
Vzhledem k velké vytíženosti personálu dětských domovů není často v jeho silách nabídnout dětem pravidelnou
zájmovou činnost. Zároveň jsou také pro děti méně lákavé aktivity, které pro ně připravují ve volných chvílích
jejich vychovatelé či učitelé, se kterými jsou v každodenním kontaktu. Z našich dlouhodobých zkušeností víme,
že v dětských domovech chybí kontakt dětí s dalšími
„novými“ lidmi, kteří přicházejí zvenčí a zprostředkovávají dětem nové poznatky a zážitky. Kmotři pravidelně
docházejí do dětských domovů v blízkosti jejich bydliště
a připravují pro děti pravidelné volnočasové kluby zaměřené na výtvarné, sportovní a herní aktivity. Děti z dětských domovů tak mají kromě širší nabídky volnočasových aktivit možnost navázat smysluplný vztah se starším
kamarádem z prostředí mimo domova.
Výsledky:
• Bylo uskutečněno 132 setkání
• Do programu bylo zapojeno v prům. 87 dětí měsíčně
• Bylo uskutečněno 17 seminářů a 20 supervizí

Ostatní aktivity dobrovolníků

Dobrovolníci byli společně s Hradní stráží zapojeni
na stanovištích celodenních akce Prezidentského dne
v červnu a oslavy Velikonoc pořádaných Správou Pražského hradu. V rámci prosincového výtvarného setkání
dobrovolníci vyrobili 14 panenek pro projekt „Adoptuj
panenku, zachráníš dítě!“, který v České republice běží
pod záštitou fondu OSN UNICEF.
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Peníze pro život

Na rozdíl od mladých lidí vyrůstajících v rodině, musí
děti v ústavní péči, které při dosažení dospělosti nestudují, svůj „domov“ v 18ti letech opustit. Jedná se o zhruba
350 dospívajících ročně. Podle průzkumu provedeného
Střediskem náhradní rodinné péče se téměř polovina
ze všech dospívajících (46 %) vrací z ústavní péče zpět
do původní rodiny, která se o ně nedokázala postarat či
je dokonce ohrožovala na zdraví či životě. Ve 35 % případů je jejich původní rodinné zázemí hodnoceno jako
„velmi problematické“, v 64 % jako „problematické“.
Pouhé jedno procento z těchto rodin je označováno
za „bezproblémové“. Po krátké době jsou z nejrůznějších
důvodů nuceni již bez jakýchkoliv finančních prostředků
rodinu opustit a stejně jako zbylá polovina mladých lidí
odcházejících z dětských domovů nacházejí ubytování

v azylových domech, domech na půli cesty a u známých,
či přátel. Nenaleznou-li blízkou osobu, která jim ve vstupu do samostatného života pomůže, nejsou se schopni
sami o sebe dostatečně postarat. Projekt má pomoci
dětem po odchodu z dětského domova k osamostatnění,
nalezení vlastní cesty a hodnot, zorientovat se v prostředí,
s nímž se setkají při svém vstupu do samostatného života.
Jde především o rozvíjení a prohloubení jejich schopností
a sociálních dovedností v otázkách samostatného hospodaření, smysluplném využití finančních zdrojů, zajištění
bydlení, běžného chodu domácnosti, volného času aj.
Výsledky:
• Projekt je realizován 4 roky
• Do projektu bylo zapojeno 10 dětských domovů
• Dosud prošlo hrou 232 mladých lidí ve věku 15 - 22
let
• Bylo proškoleno 100 dobrovolníků
• Uskutečnilo se 24 setkání
• Byly zrealizovány 3 sportovně dovednostní pobyty
pro 180 mladých lidí

11

Prevence, podpora a pomoc dětem žijícím mimo vlastní rodinu
Tento projekt doprovází děti žijící v náhradní rodinné
péči při jejich volném čase s rodiči na klubech osvojitelů
a pěstounů v Praze. Do projektu bylo zapojeno 24
studentů z Vyšší odborné sociálně právní školy, SPŠ
a gymnázia Evropská.
Výsledky:
• 63 náhradních rodin
• 80 dětí v NRP
• 28 klubových setkání osvojitelů
• 16 klubových setkání pěstounů
• 2 týdenní pobyty rodin s dětmi ve Smečně
• 3 celodenní akce – Velikonoce na hradě, Den dětí
na hradě, Vánoční setkání
• 2 vstupní semináře
• 6 supervizí
• 6 informačních setkání k zajištění plánovaných aktivit
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Přehled příjmů a výdajů za rok 2006
Druhy příjmů

Kč

Státní dotace

981 900

Nadace v ČR

343 840

Nadace zahraniční

719 425

Právnické osoby

37 276

Fyzické osoby

24 300

Věcné dary
Doplňková činnost

42 835
140 896

Zdroje z roku 2005 – granty nadací (projekty přecházející z roku 2005 do 2006)

1 047 384

Příjmy celkem

3 337 856

Druhy výdajů
Materiál
Spotřeba energií
Opravy, údržba
Cestovné
Služby
Mzdové náklady (hrubé mzdy, ostatní osobní náklady)
Pojistné – sociální a zdravotní
Správní poplatky, pojištění osob, majetku, dobrovolníků
Výdaje celkem

Kč
178 763
58 650
8 945
72 658
823 714
1 497 914
439 513
57 700
3 137 857
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Hlavní programy a jejich projekty
Program rozvoje náhradní rodinné péče
Projekty

Podpořeno

Kč

Poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči

MPSV
United Way International donor,
Citigroup Foundation

542 900
44 792

Pražské poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči

Magistrát HLMP

309 000

Infolinka 2006

Nadace T. Maxové

Ústav rodinu nenahradí

Nadace ROS – prostředky NIF

264 250

Děti z dětských domovů v náhradních rodinách

Nadace ROS – Pomozte dětem

153 850

Kdo jsem

Nadace ROS – Pomozte dětem

Děti nesmí zůstat samy

Nadace O2

Qaulity4Children

Quality4Children,
SOS Kinderdorf International

11 716

Den pěstounů

Magistrát HLMP

60 228

Přípravy žadatelů

Magistrát HLMP

6 122

ADOPCE.COM – příručka pro žadatele

Nadace T. Maxové

16 000

Pěstouni mají právo na služby (jako partnerská organizace)

OS Rozum a cit

49 896

51 840

2 945
150 000

Program pomoci dětem žijícím v ústavní péči
Projekty

Podpořeno

Kmotři při dětských domovech

Asociation of Diplomatic Ladies

100 000

Peníze pro život

United Way International donor,
Citigroup Foundation

802 730

Prevence, podpora a pomoc dětem žijícím mimo vlastní
rodinu dobrovolnictví

Ministerstvo vnitra ČR

122 111
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Kč

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené
pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnost
(správu) organizace v Kč za rok 2006
Položka - text

Materiál
Spotřeba energií
Údržba
Cestovné
Služby
Mzdové náklady a OON
Zák.poj.sociální a zdravotní
Ostatní náklady
Celkem Kč

Celkem

Sociální služby

Ostatní činnost Vedlejší činnost
a režie

Ze SR a USC

Nadace a jiné
právnické osoby

178 763

24 533

121 589

15 489

17 152

58 650

23 871

34 779

0

0

8 945

1 860

3 750

3 335

0

72 658

35 055

33 760

3 843

0

823 714

209 298

544 241

48 486

21 689

1 497 914

483 702

928 816

8 000

77 396

439 513

168 466

269 839

158

1 050

57 984

27 226

5 974

24 784

0

3 138 141

974 011

1 942 748

104 095

117 287

100 %

31 %

61,91 %

3,32 %

3,74 %
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Poděkování
Za pravidelné finanční příspěvky

Paní J. Davidové, paní Z. Melicharové, panu M. Kinclovi, panu V. Rejmonovi, panu Ticháčkovi a zaměstnancům T-mobile.

Za odměny a dárky pro děti

Nadaci T. Maxové, UNICEF, panu Valentovi – Langmaster, Citibank a.s.

Za finanční podporu

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Magistrátu Hl. m. Prahy, Ministerstvu vnitra ČR, Nadaci Rozvoje občanské společnosti,
Nadaci T. Maxové, Nadaci O2, Citigroup Foundation, UWI; Association of Diplomatic Ladies; Nadaci VDV O. Havlové,
Nadačnímu fondu Rozum a cit, Společnosti Stavby silnic a železnic, Společnosti UNILEVEL a Společnosti IMAX.

Za dobrovolnickou činnost

Vysoké škole finanční a správní, zaměstnancům Citibank a.s., Vysoké škole ekonomické, profesorům a studentům gymnázií
- Benešov, Nymburk, Litoměřice, Teplice, Střední pedagogické škole Litoměřice, Vysoké škole finanční a správní, Vysoké
škola sociálně právní v Praze a všem dalším studentům středních a vyšších odborných škol ze jejich dobrovolnickou činnost.

Za mediální podporu

Agentuře YARO, paní M. Hlavicové a K. Francové, panu D. Černému, panu M. Černému, panu R. Hlavsovi a společnosti
TORAS Marketing.

Za dlouhodobou spolupráci

Správě Pražského hradu, Dětským domovům v Pyšelích, Jetřichovicích, Dlažkovicích, Tuchlově, Litoměřicích, Kašperských
Horách, Mariánských Lázní, Nymburce, Milovicích, Racku, Olešovicích, Uherkém Hradišti, Sazené, Klánovicích; lékařům
a psychologům z FN Motol, kolegům a kolegyním z různých institucí OSPOD a NNO, FOD, Nadaci Naše dítě, NROS,
AGNES, Mateřskému centrum Balónek, aj.

Za laskavou a nezištnou pomoc a podporu

M. Lisému za technikou údržbu a dlouhodobou pomoc; M. Kruchňovi a K. Zmeškalovi za technickou pomoc při správě
a údržbě výpočetní techniky; paní M. Průšové ze Správy Pražského hradu; společnosti WinDuo, Čapek software za poskytování bezplatné licence a údržby SW účetnictví, Společnosti Microsoft s.r.o. za poskytnutí bezplatné SW licence, společnosti
Lucerna-Barrandov za pravidelná filmová představení; Botanické zahradě Hl. m. Prahy; M. Šárové a členům z Augustiniánského společenství, velký dík patří i panu J. Provecho; panu M. Kotábovi z bowlingového klubu Radava, Společnosti
YMCA; všem našim milým přátelům, kolegům a rodinám.
Srdečně děkujeme !
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