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Příloha A: Seznam tabulek a schémat 

 

Tabulky 

Tab. č. 1   Počet dětí s postižením ve školských zařízeních ústavní a ochranné výchovy       s. 22 

Tab. č. 2   Věk dětí s postižením ve školských zařízeních ústavní a ochranné výchovy         s. 23 

Tab. č. 3   Počet dětí v náhradní rodinné péči v roce 2009                                                       s. 29 

Tab. č. 4   Počet dětí v kojeneckých ústavech, dětských domovech pro děti do tří let,           s. 36 

                 dětských domovech, dětských domovech se školou, výchovných  

                 a diagnostických ústavech 

Tab. č. 5   Počet dětí ročně umístěných do osvojení                                                                 s. 40 
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Tab. č. 9   Přírůstek pěstounských rodin za sledovaný rok                                                       s. 48 

Tab. č. 10 Motivace pro náhradní rodičovství                                                                           s. 63 

Tab. č. 11 Počet dětí se zdravotním postižením v pěstounské péči v letech 2005 – 2009       s. 71 

Tab. č. 12 Počet handicapů u dětí svěřených do pěstounské péče                                            s. 72 

Tab. č. 13 Nejčastější obtíže dětí v pěstounských rodinách                                                      s. 73 

 

Schémata 

Schéma č. 1   Přehled forem náhradní rodinné péče                                                                 s. 37 

 

 

 



Příloha B: Dávky pěstounské péče (k 1. 1. 2009) 

 
1) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Tento příspěvek představuje nárok dítěte svěřeného do pěstounské péče. Poskytuje se do 
dosažení zletilosti nebo do 26 let, jde-li o nezaopatřené dítě, které žije ve společné domácnosti 
s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem. Výše příspěvku činí 2,3 násobek 
životního minima dítěte. V případě zdravotně postiženého dítěte se koeficient, kterým se 
násobí životní minimum dítěte, zvyšuje úměrně stupni postižení. Výše příspěvku pro zaopatřené 
nezletilé dítě se stanoví jako součin částky životního minima dítěte a koeficientu 1,40.  
 
Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle věku a zdravotního stavu dítěte v pěstounské péči měsíčně v Kč 

Zdravé dítě Dlouhodobě 
nemocné 

Dlouhodobě 
zdravotně postižené 

Dlouhodobě těžce 
zdravotně postižené 

Nezaopatřené dítě 
ve věku 

koeficient 2,30 koeficient 2,35 koeficient 2,90 koeficient 3,10 
do 6 let 3 680 3 760 4 640 4 960 

od 6 do 15 let 4 508 4 606 5 684 6 076 
od 15 do 26 let 5 175 5 288 6 525 6 975 

 
2) Odměna pěstouna 

Odměna pěstouna je způsobem společenského uznání osobě pečující o cizí dítě 
v pěstounské péči. Výše odměny činí součin životního minima jednotlivce a koeficientu 1,0 za 
každé svěřené dítě, tj. 3 126 Kč měsíčně za jedno dítě. Na odměnu pěstouna ve zvláštních 
případech má nárok pěstoun, který pečuje alespoň o tři svěřené děti nebo alespoň o jedno 
svěřené dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III., IV. 
Odměna pěstouna ve zvláštních případech za kalendářní měsíc činí součin částky životního 
minima jednotlivce a koeficientu 5,5. Za každé další svěřené dítě se odměna zvyšuje o 0,5 
životního minima jednotlivce a o 0,75 životního minima jednotlivce, jde-li o další dítě se 
stupněm závislosti II., III., IV. Odměna pěstouna ve zvláštních případech náleží, jestliže není po 
celý kalendářní měsíc výdělečně činný. Pro účely zdravotního pojištění, pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se posuzuje jako plat.  

 
Počet dětí v pěstounské péči Výše odměny pěstouna v Kč měsíčně 
1 3 126 
2 6 252 
3 17 193 
4  18 756 
1 závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III., IV. 17 193 
 
3) Příspěvek při převzetí dítěte 

Účelem příspěvku při převzetí dítěte je přispět na nákup věcí pro dítě přicházející do 
náhradní rodinné péče. Výše příspěvku je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte.  

 
Věk dítěte Příspěvek při převzetí dítěte v Kč  
do 6 let 8 000 
6-15 let 9 000 
15 - 26 let 10 000 
 
4) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

Náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti. Podmínkou nároku 
dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Příspěvek je poskytován ve 
výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 100 000 Kč.  
 



Zdroj: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pestounska_pece.  

Příloha C: Vybrané organizace působící v oblasti podpory pěstounských rodin 

 
 

Nadace a nadační fondy 
 

Nadace a nadační fondy Činnost v oblasti podpory pěstounských rodin 
Nadace Tereza Maxová 

dětem 
- podpora rozvoje stávajících i nových forem náhradní rodinné  
  péče 

Nadační fond J&T - podpora projektů zaměřených na pěstounské rodiny, profesionál- 
  ní pěstounskou péči, dětské domovy atp. 

Nadace TÁTA A 
MÁMA 

- podpora s cílem umožnit významné zkrácení délky pobytu dítěte  
  v ústavních zařízeních prostřednictvím podpory a rozvoje  
  stávajících i nových forem náhradní rodinné péče 

Výbor dobré vůle 
− nadace Olgy Havlové 

- příspěvky na pomůcky a pobyty pro děti s postižením nebo  
  volnočasové aktivity dětí v náhradních rodinách 

Nadační fond Rozum 
a cit 

- podpora pěstounům, kteří chtějí přijmout dítě z dětského  
  domova a potřebují pro to vytvořit vhodné podmínky,  
- pomoc rodinám s větším počtem dětí v náhradní rodinné péči,   
  rodinám, které vychovávají dítě se zdravotním postižením nebo  
  které se snaží zajistit trvalé bydlení pro dospívající děti  
  v pěstounské péči 

NROS – Pomozte dětem - podpora dětí ohrožených a sociálně znevýhodněných životem  
  mimo vlastní rodinu, dětem tělesně, duševně nebo smyslové  
  postiženým 

 
Zdroj: Hanušová, Hrdinová, Štětková, 2009, s. 50 − 51. 
 
 
 

Nestátní neziskové organizace 
 

Organizace s širší působností 
v České republice 

Činnost v oblasti podpory pěstounských rodin 

Fond ohrožených dětí, o. s. - pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným  
  nebo jinak sociálně ohroženým dětem,  
- poradenská a hmotná pomoc náhradním i potřebným  
  vlastním rodinám s dětmi,  
- pořádání poradensko-relaxačních pobytů, letních dětských  
  táborů a jednodenních akcí pro pěstounské rodiny 

Sdružení pěstounských rodin - pomoc opuštěným, sociálně a zdravotně znevýhodněným  
  dětem a mladým lidem, 
- projekt: Poradna pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné  
  péči a žadatele a zájemce o náhradní rodinnou péči,  
- canisterapie a další terapeutické služby pro stávající  
  i budoucí náhradní rodiče,  
- organizování pobytů pro náhradní rodiny,  
- vydavatelská činnost: celorepublikový časopis „Průvodce  
  náhradní rodinnou péčí“,  



- úsilí o legislativní změny v oblasti náhradní rodinné péče 
 

Triada − poradenské centrum, 
o. s. 

- poskytování odborných služeb v oblasti náhradní rodinné  
  péče – odborné konzultace při rozhodování o přijetí dítěte,  
  doprovod a asistence do ústavního zařízení při  
  seznamování s dítětem, asistence a mediace při komunikaci   
  a kontaktu rodičů a dětí v pěstounské péči, rodinná terapie,  
  sociálně právní poradenství,  
- pořádání vzdělávacích programů v oblasti náhradní  
  rodinné péče pro pracovníky veřejné správy a sociálních  
  služeb a organizování Celostátního semináře NRP,  
- příprava osvojitelů a pěstounů na přijetí dítěte do rodiny. 

Trialog (Brněnský institut 
rozvoje 

občanské společnosti) 

-  příprava budoucích osvojitelů a pěstounů,  
-  individuální a rodinné psychologické poradenství pro  
   náhradní rodiny, 
-  skupinové aktivity pro pěstounské rodiny – pobyty, 
-  vzdělávání: odborné kurzy a semináře pro pracovníky  
   náhradní rodinné péče. 

Isis − sdružení pro pomoc  
dětem bez domova 

- poskytování odborných služeb pěstounským rodinám, 
- speciální program pro děti a mládež k podpoře vývoje  
  zdravé identity, 
- organizování pobytů pro pěstouny, 
- pořádání přednášek, diskusí, psychologické poradenství. 

Amalthea, o. s. - program „Centrum náhradní rodinné péče“ : poskytování  
  širokého spektra aktivit (sociální, psychologické a právní  
  poradenství, volnočasové aktivity pro děti, pravidelné  
  setkávání pěstounských rodin, asistenční dobrovolnický  
  program) zaměřených na poradenství pro zájemce    
  o náhradní rodinnou péči a pěstounské rodiny, 
- zavádění nových služeb do pěstounských rodin (supervize  
  v pěstounských rodinách, asistenční služba apod.). 

Natama o. s. - vyhledávání a příprava nových pěstounských rodičů,  
  odborné provázení pěstounských a osvojitelských rodin    
  a poradenská a terapeutická práci s dětmi a s rodinami, 
- rozšiřování znalostí, zkušeností, vědeckých poznatků 
   a dobré praxe pěstounské péče. 

Středisko náhradní rodinné 
péče 

- uskutečňování programu Rozvoje náhradní rodinné péče,  
- odborné zajišťování tří celorepublikových poraden pro  
  náhradní rodinnou péči,  
- psychosociální poradenství pro zájemce a žadatele   
  o náhradní rodinnou péči, náhradní rodiny a děti žijící  
  mimo vlastní rodinu,  
- doprovázení žadatelů i nových náhradních rodin  
  a poskytování dlouhodobého poradenství, včetně terénní  
  sociální práce a návštěv přímo v rodinách,  
 - organizování pravidelných setkání žadatelů a náhradních  
   rodičů s odborníky. 

Rozum a Cit, o. s. -  provoz kontaktního a poradenského centra, 
- organizace setkání pěstounů, odborných seminářů  
   a výtvarných a arteterapeutických dílen pro děti. 



  
Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7299/Organizace.pdf. 
 
Příloha D: Scénář rozhovoru s matkami − pěstounkami 

 

DVO 1:  
Jaké důvody vedly matky-pěstounky a jejich rodiny k rozhodnutí o přijetí dít ěte se 
zdravotním postižením do pěstounské péče?  
 

1) Od kdy jste uvažovali o pěstounské péči a v jaké souvislosti? 
2) Co bylo prvotním impulsem pro přijetí ZP1 dítěte? Kdy Vás toto napadlo? Koho?  
3) Měli jste zájem pouze o děti s postižením- bylo dítě se ZP první volbou? 
4) Kdo se na rozhodnutí ještě podílel? Radili jste se ještě s někým? Ovlivnil jej někdo?  
5) Měli jste před přijetím dítěte dostatečné informace o jeho zdravotním stavu?  

 
 
DVO 2:  
S jakými problémy se během realizace pěstounské péče u zdravotně postižených dětí 
matky-pěstounky setkaly a co jim pomáhalo v jejich zvládání?  

 
1) Jak probíhalo seznámení s dítětem? 
2) Provázely Vás při příchodu dítěte do rodiny nějaké obtíže, problémy? 
3) Jak přijali dítě blízcí a Vaše okolí? 
4) Co nejlepšího se za dobu, co máte dítě událo a co naopak bylo nejtěžšího? Jak péči 

o dítě se ZP zvládáte? Kde berete sílu? Kdo nebo co Vám nejvíce pomáhá?  
  
      

DVO 3: 
Jaký význam pěstounské péči o dítě se zdravotním postižením matky-pěstounky 
přikládají? 

 
1) V čem spatřujete význam pěstounské péče pro děti s postižením?  
2) Jaký význam mělo přijetí ZP dítěte pro Vás a Vaši rodinu?  
3) Co jste se naučili? Jakou zkušenost Vám přijetí ZP dítěte přineslo? 
 
 

DVO 4: 
Jak matky-pěstounky zhodnocují průběh pěstounské péče a jaká doporučení jim z toho 
vyplývají? 
 

1) Jaká byla Vaše počáteční očekávání (nároky, požadavky na dítě) a jak se naplnila? 
2) Jak se na se své rozhodnutí díváte dnes? Co byste změnili, udělali jinak? 
3) Co byste poradili rodinám, které o tomto kroku uvažují? Co je důležité znát, vědět?  
4) Zapochybovali jste někdy o svém rozhodnutí? 
5) Vzali byste si ještě nějaké dítě s postižením, uvažovali jste o tom? 
6) Chtěli byste ještě něco doplnit, o čem se nemluvilo? 

 

                                                 
1 Vysvětlivky: ZP = zkr. zdravotní postižení. 



 
 



Příloha E: Pohled odborníka  
 
Rozhovor provedený s Bc. Janou Frantíkovou, sociální pracovnicí Střediska náhradní rodinné 
péče v Praze. 
 
Jak pomáhají neziskové organizace v procesu zprostředkování pěstounské péče? 
Žádná nezisková organizace nezprostředkovává děti, to dělá stát. V rámci kraje jsou nabízeny 
lidem, kteří žádají o adopci nebo pěstounskou péči, určité děti, které nikdo v rámci kraje 
nechce. Oni proběhnou nabídkou jiných krajů, jestli třeba tam by nebyla rodina, která by dítě 
chtěla. A pokud se v rámci těch krajů žádná taková rodina nenajde, spadnou do evidence 
Ministerstva práce a sociálních věcí. To vede evidenci těchto dětí, pro které se nenašli rodiče 
a pak vede evidenci rodičů, pro které se nenašly děti. Ale to vůbec nejsou kompatibilní 
skupiny. Rodičům se nenašly děti, jelikož měli velké požadavky a pro děti se nenašli rodiče, 
protože nedosáhli ani na minimální požadavky těch tolerantních rodičů. A potom vlastně 
neziskové organizace, protože jimi občas procházejí různí lidé, pomáhají tak, že když třeba 
přijde maminka a řekne: „Manžel jako je nevidomej a my uvažujeme nad tím, že bychom si 
vzali nevidomý dítě“, tak my nakontaktujeme Ministerstvo práce a sociálních věcí a řekneme, 
že tady máme žadatelku, jejíž manžel je nevidomý, a měla by zájem o nevidomé dítě. My už 
teďko, dělávali jsme to dřív, ale teď už to strašně dlouhou dobu neděláme, že bychom 
opravdu měli nějaké obrázky dětí a hledali bychom konkrétně pro ně. Místo toho dáme 
ministerstvu návrh, že tady máme tolerantní žadatelku, měla by zájem o sourozeneckou 
skupinu tří dětí a oni už se tam s ní nějak sejdou, nějak jí prověří, vyžádají si různé papíry a ze 
své databáze jí potom dítě nabídnou. Žadatelé si to musí projít celé, musí být schválenými 
žadateli, jinak by dítě normálně nedostali. My spíš pomáháme dětem, které jsou v té evidenci 
než těm rodinám, protože je šance, že pro někoho z těch dětí, pro které se ta rodina doteďka 
nenašla, by se tady najít mohla. 
 
Máte představu, kolik je dětí s nějakým handicapem, pro které se Vám ročně podaří 
najít rodi če? 
Těžko říct, to je strašně různé, protože my některé věci ani třeba úplně nevidíme, jak to 
nakonec vlastně dopadlo. Třeba jsme měli jednu paní, která chtěla romskou holčičku do čtyř 
let, což je taky dítě, které by se mohlo vyskytnout v evidenci. Ona měla vlastně poměrně 
těžkou genetickou vadu a ta rodina na to prostě přistoupila, ačkoli původně vůbec nežádali 
o nějaké postižené dítě. Tak nakonec si vlastně takovéto dítě vzali, protože když se s ním 
seznámili, tak se do něj zamilovali. Takže tohle zrovna vím, protože jsou moji známí, ale 
spoustu příběhů my se zpětně nedozvíme. 
 
Máte představu o počtech rodičů, kteří za Vámi přijdou, že by byli případně ochotni 
přijmout i dít ě s postižením? Jsou vůbec takoví rodiče? 
Je jich málo, s čím my se setkáváme o hodně víc je, že oni chtěli zdravé, a to dítě se ukázalo 
vlastně jako postižené. Během toho, jak vyrůstalo, tak se tam ukázaly nějaké vady, 
psychiatrické nálezy nebo něco, s čím se vůbec nepočítalo, i nějaké genetické vady, které se 
do té doby neprojevily, takže to je o hodně častější, proč jsou děti v náhradce postižené − 
protože se o tom jejich postižení nevědělo, než že by se předem někdo rozhodl pro takové 
složité dítě.  
 
Jsou nějaké rozdíly v procesu zprostředkování nebo v přípravě rodičů, kteří uvedou 
toleranci k nějak handicapovanému dítěti? I když jste říkala, že to tak časté není… 
Není v tom rozdíl. Občas tady máme nějaké lidi, co si přijdou přípravy, které měly ze zákona 
povinné, dobrovolně rozšířit. Dost často je to na téma romské dítě. Tak prostě chtějí nějaké 



další informace, nebo že si berou starší dítě nebo sourozeneckou skupinu a občas je to právě 
i dítě s postižením. Nevím, jako v rámci toho množství dětí, které jsou na tom takhle, tak bych 
nemohla říct, že je to třeba 50 %, spíš bych řekla, že je to na jednotlivcích. 
 
Neexistují tedy žádné skupiny žadatelů, které by během příprav probíraly ur čitá 
konkrétní témata, jež se týkají například dětí s postižením? 
Nejsou vůbec, ale teď jak dochází k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí, tak tam by 
nějakým způsobem měly být zakotveny přípravy, kde by měla být napsaná metodika příprav, 
a tam se nad tím uvažuje, že by to vlastně měly být přípravy základní a kreditové, kde by si ti 
lidé to už ušili na míru dítěte, které si chtějí přijmout.  
 
Takže asi spíše jde jen o délku procesu zprostředkování? 
U těch handicapovaných dětí je to čekaní kratší, ti rodiče nečekají takovou dobu. Mě jako 
častěji překvapí to, že vlastně lidi, kteří původně chtěli třeba zdravé dítě, si dokážou hodně 
zamilovat to postižené, a tak hodně se nasadit, starat se o něj. Oni neřeší jen to, že to dítě má 
epileptické záchvaty, oni tam dost často řeší nějaké výchovné problémy, jako že to dítě není 
přijímané kolektivem, že se třeba ve škole nedaří, ta epilepsie je třeba jenom jeden z bodů, 
z problémů toho dítěte. Ale oni stejně kopou v jeho barvách, milují ho, přemýšlí nad ním. 
Spíš až tohle je neuvěřitelný.  
 
S čím dalším se na Vás ještě žadatelé nebo pěstouni obracejí? 
V praxi se taky, když se ještě budeme bavit o postižených dětech, na nás obracejí, když 
vlastně nevědí, jaké to postižení je. Že třeba přijdou s diagnózou ze školy nebo ze školky, že 
je dítě extrémně agresivní, že je nezvladatelné nebo že neposlouchá. Pak vlastně tady my mu 
uděláme psychologické vyšetření, a ukáže se třeba, že dítě má poruchu sluchu nebo že tam je 
snížená inteligence, že se prostě jenom nechytá. Tak docela často sem to dítě přijde s jinou 
diagnózou, ale objeví se, že tam je ve skutečnosti nějaký zdravotní problém, že to dítě třeba 
potřebuje speciální péči nebo něco podobného. No a jinak se rodiče obracejí s výchovnými 
problémy nebo s rodičovskou nejistotou. Mají dojem, že se to dítě chová divně a vlastně jako 
nechová, oni jenom nevědí, jak se chová dítě v náhradce. 
 
S jakým postižením děti nejčastěji p řicházejí do náhradní rodinné péče? 
Nejčastěji bych skoro řekla, že s psychiatrickým nebo mentálním, protože to se tak úplně 
nepozná, ony všechny ty děti ústavech jsou trošinku divné a trošinku zpožděné, takže je 
taková jako naděje, že když tomu dítěti budu intenzivně věnovat, tak ono se mi hodně zlepší. 
U spousty dětí je to pravda a u některých ne, protože už na to nemá - už je na nějaké své skoro 
horní hranici. To je nejčastější problém. Pak asi jsou často nějaké smyslové vady, které 
nebývají úplně zásadní. Je tam třeba nějaká nedoslýchavost, která nebyla diagnostikovaná, 
nebo dítě špatně vidí, je třeba tupozraký – to je docela často. Akorát je potřeba to vědět 
a tomu dítěti v tom pomoct. Naslouchátka pro hůř slyšící děti nejsou až zas tak drahé 
a tupozrakost se taky dá do určitého věku nějakým způsobem odléčit. Ale potřeba vědět, že to 
to dítě má. Pak všelijaké rehabilitace, to je další ještě věc, kterou je potřeba s těmi dětmi dělat. 
Všechno, co je známo, tak o dítěti žadatelé znají, ale ono toho prostě spoustu známo není 
a spousta věcí se ukáže až časem.  
 
Co by se muselo v našem systému náhradní rodinné péče změnit, aby bylo více 
náhradních rodičů pro děti s handicapem?  
Já jsem nad tím přemýšlela, hodně se nad tím přemýšlí v rámci té nové sociálně-právní 
ochrany dětí. Kdyby se lidem zaplatilo více peněz, tak by určitě spousta lidí byla schopná si 
vzít zdravotně postižené dítě, o které by se starala. Třeba jednou sem volala zdravotní 



sestřička, že je nezaměstnaná, paní středního věku a právě uvažovala nad tím, že by si vzala 
zdravotně postižené dítě. Byla by to jakoby její práce, byla by vlastně placenou pěstounkou, 
starala by se o postižené dítě, což by bylo samozřejmě skvělé a happy-end, pokud by ti lidé 
měli také jinou motivaci, než že si tím jenom vydělají. A já vůbec nevím, jestli je někdo 
schopen posoudit, jací ti lidé budou jednou pěstouni, protože můžu mít prvotní motivaci, že 
jsem nezaměstnaná a jako profesi si zvolím pěstounství, to ještě ale neznamená, že budu 
špatná pěstounka. A můžu mít altruistickou představu, jak se dítěti budu obětovat a můžu být 
úplně mizerná pěstounka.  
 
Je něco, co byste chtěla dodat, doplnit? 
Možná, že by pomohlo pěstounům postižených dětí, kdyby vlastně věděli, že jejich úkol je 
mít to dítě do osmnácti nebo do šestadvaceti, ale potom že se o ně nemusí starat třeba do 
padesáti, o dítě na vozejčku, nebo o mentálně postižené dítě. Že třeba bude dost chráněných 
dílen, kde by to dítě mohlo jednou pracovat, že by byla chráněná bydlení, kam by to dítě 
mohli jednou předat. Když si vezmou v padesáti postižené dítě, tak v pětasedmdesáti už ho 
nezvednou. Možná, že i tohle by jim vlastně pomohlo, kdyby věděli, že oni odvedou kus 
práce a potom to dítě budou moci dát do dobrých rukou, ne ho jen někam přesunout s totálním 
vyčerpáním do ústavu sociální péče. Že by bylo důležité vědět, že už ten život dítěte je někam 
nastartovaný. To si myslím, že by pomohlo a nějaká třeba péče o pěstouny v podobě 
supervize nebo odlehčovacích služeb. Teď myslím na děti, které jsou opravdu postižené, 
nemyslím dítě, které špatně slyší nebo hůř vidí, ale tam, kde je potřeba celodenní práce 
čtyřiadvacetihodinová, i takové dítě, které je třeba neklidné nebo zlobivé, nevypočitatelné, má 
psychiatrické nálezy. Je potřeba z toho taky někdy vypadnout, ale vědět, že mám o dítě dobře 
postaráno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


