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Poslání

STŘEP, o. s. – České centrum pro sanaci rodiny je organizace, která uvádí
od roku 1995 do praxe právo dětí spokojeně vyrůstat ve své vlastní rodině
tak, že pomáhá jejich rodičům najít cesty, jak pro své děti vytvořit bezpečný
a stabilní domov.

STŘEP umožňuje:
• dětem, aby nemusely být odebírány z domova do ústavů,
• dětem, aby se mohly z ústavů vrátit bezpečně zpátky domů,
• rodičům, aby dokázali vytvořit a udržovat zázemí domova,
• partnerství kolegům z ostatních institucí pro společné vytváření

příkladů dobré praxe,
• předávání know-how organizacím, které ho chtějí následovat.

STŘEP chce být pro všechny zárukou podpory, porozumění,
bezpečí a inspirace…
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Motto:

„…Nemůžeme jeden druhému
důvěřovat? Pak si také nemů že -
me navzájem pomoci…“

J. Čapek



Úvodní slovo předsedkyně 
správní rady

Vážené a milé kolegyně, kolegové, 
současní i budoucí příznivci a přispěvatelé STŘEPu,

Plním svůj čestný úkol a zdravím vás v úvodním slově výroční
zprávy STŘEPu za rok 2010. Za prací jednotlivých zaměst-
nankyň STŘEPu můžeme vidět konkrétní děti, konkrétní
rodiny, které mohou být spolu. Je to běžné? Nevíte, proč 
o tom píšu? Každý jeden příběh klienta nebo klientky
STŘEPu by mohl vydat na román a věřte tomu, že by to
nebyl román humorný (i když humorné prvky by se jistě
našly). A právě jednotlivé kapitoly individuálních a rodin-
ných románů pomáhá STŘEP tvořit a snaží se je dovést ke
šťastnému konci. Pokud obdivujete jejich činnost jako já,
můžete se na ní podílet. STŘEP je otevřen i individuálnímu
dárcovství, a pokud máte možnost změnit lidský osud tím,
že si odřeknete jednu…a teď dosaďte dle svých prefe -
rencí….krabičku cigaret, návštěvu kina, masáž…, můžete ji
nevyužít? 

Do dalšího roku přeji mnoho důvodů k radosti pro zaměst-
nankyně i pro klienty a klientky STŘEPu a mnoho nových
přispěvatelů, kterým není osud ohrožených rodin lhostejný. 

Magdaléna Skřivánková
Předsedkyně správní rady STŘEP, o.s
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Orgány sdružení 
a obsah činnosti občanského
sdružení STŘEP v roce 2010

Orgány sdružení 

Správní rada
• PhDr. Helena Chvátalová  – předsedkyně
• Mgr. Magdaléna Skřivánková – místopředsedkyně
• Mgr. Terezie Hartošová – členka
• Ing. Jana Outratová, CSc. – členka
• PhDr. Alena Sojková – členka

Revizní komisařka
• Mgr. Marta Konvičková

Supervizoři
• Mgr. Terezie Hartošová
• PhDr. Olga Havránková
• PhDr. Jan Šikl, Ph.D.

Ředitelka
• Věra Bechyňová, DiS.

Obsah činnosti
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Střediska

pomoci dětem a rodinám v Praze, Kladně a Berouně)
• Posilování rodičovských kompetencí u rodin ohrožených

dysfunkcí (střediska Praha, Kladno, Beroun)
• Sanace je spolupráce (středisko Praha)
• Povídej, nasloucháme Ti (střediska Kladno, Beroun)
• Bydlení je místo k žití (střediska Praha, Kladno, Beroun)
• Vzdělávací a metodický program (středisko Praha)
• Legislativní změny (středisko Praha)
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Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi  
v souladu s § 65 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

Cílem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi STŘEPu je posílit
rodinu dítěte natolik, aby:
• byla zmírněna/odstraněna rizika, která ohrožují jeho vývoj/zdraví a nebylo

nutné jeho odebrání do ústavní výchovy,
• byla zmírněna/odstraněna rizika, která vedla k jeho umístění mimo ro-

dinu (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětské centrum, dět-
ský domov, péče jiné osoby než rodičů) tak, aby se dítě mohlo s rodinou
v době umístění bezpečně a smysluplně stýkat,

• byla odstraněna rizika a učiněna taková opatření pro udržitelnost změn,
že se bude dítě moci vrátit domů.

Efektivitu/výsledky naší služby posuzujeme porovnáním nákladů
na službu k cílům, které byly v rodinách za konkrétní rok dosaženy.
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Efektivita/výsledky  
sociálně-aktivizačních služeb v roce 2010 

Středisko pomoci dětem a rodinám Praha
Počet pracovníků: 6

Cena služby/cena za výkon ÚV  v roce 2010

Cena služby Přepočtená cena/ Přepočtená cena/ Uváděná cena/
celkem uživatel služby dítě ve službě dítě v ÚV

Kč 1 512 940,- Kč 6 150,- Kč 16 626,- Kč 250 000,-

Počet uživatelů Z toho rodiče/statutární zástupci dětí Z toho děti

246 155 91

Typ situace/ Počet dětí Typ situace/výchovné opatření 
výchovné opatření při ukončení spolupráce s rodinou
při vstupu do projektu zůstalo změna/SD změna/PO změna/ÚV

Tíživá sociální situace 45 45* 0 0 0

Úřední dohled 3 3** 0 0 0

Návrh na soudní dohled 4 1 3** 0 0

Soudní dohled 17 12** 0 5 0

NRP Příbuzní 1 1 0 0 0

Předběžné opatření příbuzní 2 0 2** 0 0

Návrh na ústavní výchovu 1 0 0 0 1

Předběžné opatření (PO) 10 4° 2 0 4

Ústavní výchova (ÚV) 8 7°° 1 0 0

Celkem 91

* U žádného dítěte nedošlo ke zhoršení situace ani k nařízení výchovného opatření
** U těchto dětí plní dohled svůj účel v oblasti podpory udržitelnosti změny, žádnému 

z těchto dětí nebyla nařízena ústavní výchova, ani na ni nebyl podán návrh.
° Ze 4 dětí s nařízeným předběžným opatřením je 2 stále poskytována služba. 
°° Ze 7 dětí s nařízenou ústavní výchovou je 3 stále poskytována služba 

s cílem podpory bezpečného kontaktu dětí s rodiči.
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Středisko pomoci dětem a rodinám Kladno
Přepočtený počet pracovníků: 2,3

Cena služby/cena za výkon ÚV  v roce 2010

Cena služby Přepočtená cena/ Přepočtená cena/ Uváděná cena/
celkem uživatel služby dítě ve službě dítě v ÚV

Kč 651 000,- Kč 5 086,- Kč 10 672,- Kč 250 000,-

Počet uživatelů Z toho rodiče/statutární zástupci dětí Z toho děti

128 67 61

Typ situace/ Počet dětí Typ situace/výchovné opatření 
výchovné opatření při ukončení spolupráce s rodinou
při vstupu do projektu zůstalo změna/SD změna/PO změna/ÚV

Tíživá sociální situace 41 40* 1** 0 0

Návrh na soudní dohled 2 0 2** 0 0

Soudní dohled 9 9** 0 0 0

Předběžné opatření (PO) 1 1 0 0 0

Ústavní výchova (ÚV) 8 7*** 1 0 0

Celkem 61

* U žádného dítěte nedošlo ke zhoršení situace ani k nařízení výchovného opatření
** U těchto dětí plní dohled svůj účel v oblasti podpory udržitelnosti změny, žádnému 

z těchto dětí nebyla nařízena ústavní výchova, ani na ni nebyl podán návrh.
***Rodinám všech 6 dětí s nařízenou ústavní výchovou je stále poskytování služba 

– 3 s cílem podpora bezpečného kontaktu dětí s rodiči, 3 s cílem úpravy podmínek
v rodině umožňující návrat dětí do rodiny.
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Středisko pomoci dětem a rodinám Beroun
Přepočtený počet pracovníků: 2,3

Cena služby/cena za výkon ÚV  v roce 2010

Cena služby Přepočtená cena/ Přepočtená cena/ Uváděná cena/
celkem uživatel služby dítě ve službě dítě v ÚV

Kč 620 000,- Kč 4 844,- Kč 9 841,- Kč 250 000,-

Počet uživatelů Z toho rodiče/statutární zástupci dětí Z toho děti

128 65 63

Typ situace/ Počet dětí Typ situace/výchovné opatření 
výchovné opatření při ukončení spolupráce s rodinou
při vstupu do projektu zůstalo změna/SD změna/PO změna/ÚV

Tíživá sociální situace 36 35* 1 0 0

Úřední dohled 2 2** 0 0 0

Soudní dohled 10 10** 0 0 0

NRP příbuzní 1 1 0 0 0

Ústavní výchova (ÚV) 14 14*** 0 0 0

Celkem 63

* U žádného dítěte nedošlo ke zhoršení situace ani k nařízení výchovného opatření
** U těchto dětí plní dohled svůj účel v oblasti podpory udržitelnosti změny, 

žádnému z těchto dětí nebyla nařízena ústavní výchova, ani na ni nebyl podán
návrh.

*** U 11 dětí byl naplněn cíl služby podpora bezpečného kontaktu dětí v ÚV s rodinou.

Zdroj: Statistika o.s. STŘEP, 2010



STŘEP je schopen na základě své čtrnáctileté praxe reagovat na specifické
potřeby uživatelů, měřitelně zmírnit u více než 100 dětí ročně rizika v jejich
rodinné a sociální situaci a desítkám dětí umožnit návrat z ústavního
zařízení do kvalitativně lepších podmínek vlastní rodiny. Jedním z ukazatelů
kvality služeb je i udržitelnost dosažených změn v péči rodičů, na které je
s celou rodinou před ukončením služby pracováno.
V důsledku hodpodářské krize se uživateli služeb STŘEPu stávají rodiny 
z tzv. nižsí střední třídy, které představují novou cílovou skupinu se specific -
kými potřebami. STŘEP se proto snaží rozvíjet své služby tak, aby odpoví-
daly potřebám těchto uživatelů.  

Sociálně aktivizační služby byly realizovány za podpory:
MPSV ČR Magistrát města Kladna
Magistrát hl. m. Prahy Město Beroun
Krajský úřad Středočeského kraje Městská část Praha 3
Městská část Praha 1 Městská část Praha 10

Posilování rodičovských kompetencí u rodin
ohrožených dysfunkcí
Projekt obsahuje činnosti sekundární prevence (dle definice Národního
akčního plánu transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti –
dále jen NAP, jehož realizací a koordinací bylo pověřeno MPSV) pro
ohrožené rodiny, které nelze zařadit do sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi. Jedná se o činnosti projektu, které si rodiče ve STŘEPu tzv.
neobjednají, proto nemohou být příjemci sociálních služeb dle zákona.
Nutnost spolupráce rodičů se STŘEPem pojmenovává zpravidla sociální
pracovnice OSPOD, která posoudila vyšší míru ohrožení přiměřeného vývo-
je dítěte v důsledku nedostatečných rodičovských kompetencí a rodinných
podmínek. 
Cílem projektu je snížit rodičovské nejistoty a dysfunkce ve výchově, za -
stavit další sociální propad rodiny. Rodiče se stávají klienty projektu
nejčastěji na základě doporučení OSPOD nebo soudu. 
Projekt byl realizován ve střediscích Praha, Kladno, Beroun.

Středisko Počet Z toho rodiče/ Počet
rodin statutární zástupci dětí konzultací

Praha 56 91 381
Kladno 18 26 115
Beroun 22 35 118
Celkem 96 152 614

Projekt byl realizován za podpory:
MPSV ČR Magistrát hl. m. Prahy
(oblast Podpory rodiny) (oblast Podpory rodiny)
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Sanace je spolupráce

Pokračuje realizace projektu Sanace je spolupráce, který se
věnuje posilování multidisciplinární pomoci sociálně
ohroženým rodinám s dětmi ve věku 0–15 let. 
V rámci projektu jsou vytvářeny multidisciplinární týmy, které
sanují ohrožené rodiny s dětmi a pravidelně realizují pří-
padové konference, čímž  se mj. podílejí na vytváření pří -
kladů dobré praxe.
Jednou z aktivit projektu jsou multidisciplinární supervize. 
V průběhu projektu se jich konalo celkem osm, z toho pět 
v roce 2010. Supervizí se pravidelně účastnilo dvacet až
třicet odborníků v multidisciplinárním zastoupení (OSPOD,
ÚV, NNO atp.). Z vyhodnocení zpětných vazeb od účast-
níků vyplynulo, že většina z nich považuje tento formát
supervize za užitečný pro svou práci s cílovou skupinou
ohrožených rodin s dětmi. Zároveň ho považují za efektivní
nástroj podpory multidisciplinární spolupráce – pracovníci
výše uvedených institucí měli možnost se navzájem osobně
poznat, upřesnit si své role a získat více úhlů pohledu na
řešení konkrétních situací atp.
Na základě zkušeností získaných v rámci projektu jsou
vytvářena metodická doporučení pro následující oblasti
sanace rodiny: vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny,
případové konference a sanace rodiny v době prevence
umístění dítěte mimo rodinu, v průběhu jeho umístění 
a návratu zpět do rodiny.
Tato metodická doporučení budou zpřístupněna odborné
veřejnosti na jaře 2011.
O realizaci projektových aktivit a dílčích výstupech projektu
bylo informováno 60 odborníků v multidisciplinárním za -
stoupení na Průběžném diskusním semináři, který se konal
dne 4.11. 2010 v Praze. 

Projekt byl realizován za podpory:
Nadace Sirius
Magistrát hl.m. Prahy (oblast podpory rodiny)
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Povídej, nasloucháme Ti

Projekt byl zaměřen na posílení participace a zplno moc -
ňování dětí ve věku 10–15 let, které pocházejí ze sociálně
znevýhodněných rodin a potýkají se s výchovnými těžkost-
mi, v jejichž důsledku jim hrozí např. umístění do dětského
domova. Sociální pracovnice STŘEPu s dětmi spolupracova -
ly a podporovaly je v hledání cest k řešení jejich těžkostí, 
v přebírání zodpovědnosti za svůj život. Dále spolu s dětmi
spolupracovaly s jejich rodiči, dalšími odborníky, kteří byli
do řešení jejich situace zapojeni.
STŘEP tímto projektem též usiloval o změnu přístupu od bor -
ní ků k dětem od domlouvání směrem ke zplno moc ňo vání.
Za tímto účelem byl vytvořen metodický manuál Devět kroků
ke zplnomocňování dítěte, který byl představen a distribu -
o ván odborníkům na Diskusním semináři dne 10. 6. 2010
v Praze. Semináře se zúčastnilo 61 odborníků v multidisci-
plinárním zastoupení.

Co řekl Vojta  (13 let) zařazený do projektu: 
„Když máma to má vlastně těžký, ona jde po cestě, která
vede jen rovně, a nikde není žádná zatáčka. Tak to má 
i v životě – pořád je to u nás stejné – je to takový stereotyp,
nikde není nic nového, vybočujícího.“

Projekt byl financován z:
Sunflower Children
Toyota Financial Services Czech s.r.o.
Sbírkový projekt Pomozte dětem! organizovaný společně
Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí



Bydlení je místo k žití

Projekt byl zaměřen na prevenci ztráty bydlení sociálně
ohrožených rodin s dětmi a následného rozpadu rodiny,
vystěhování rodiny/rodičů do sociálně vyloučených lokalit,
bezdomovectví a dopadů chudoby na děti v sociálně
ohrožených rodinách. Hrozí-li rodině ztráta bydlení, jsou
standardní sociální služby STŘEPu neúčinné, rodiče přežíva-
jí ze dne na den, nácvik rodičovských dovedností jim
nedává smysl. Proto se sociální pracovnice STŘEPu s rodiči
v rámci projektu zaměřili na stabilizaci sociální a ekono -
mické situace rodiny, což je pro prevenci ztráty bydlení
nezbytné. V případech, kdy nešlo ztrátě bydlení zabránit,
hledaly sociální pracovnice s rodiči alternativní řešení –
bydlení u příbuzných, levnější pronájem mimo Prahu,
azylové ubytování atp. Osvědčené postupy práce s rodina-
mi získané v rámci projektu budou STŘEPem dále využívány
a rozvíjeny. 

Projekt byl realizován za podpory:
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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 Vzdělávací a metodický program

V rámci vzdělávací a metodické činnosti STŘEP realizuje: 
• Vzdělávací akreditované programy
• Vzdělávací programy na klíč
• Metodické konzultace
• Odborné semináře, konference (aktivní účast, realizace

STŘEPem viz. vybrané kapitoly výroční zprávy)

Vzdělávací akreditované programy:
• Práce s rodinou v obtížné životní situaci I.

č. akreditace 2008/533-SP, rozsah 50 hodin
– místo realizace Karlovy Vary, na zakázku Centra

pro rozvoj péče o duševní zdraví, projekt Rozvoj péče
o osoby s duševním onemocněním na území Kar lo var -
s ké  ho kraje (duben-červen 010) 

– místo realizace Vsetín, na zakázku Azylového domu
pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. (červen 010)

• Případové konference jako nástroj prevence
sociálního vyloučení ohrožených rodin s dět mi
č. akreditace 2009/357 – SP, rozsah 30 hodin
– místo realizace Karlovy Vary, na zakázku Centra

pro rozvoj péče o duševní zdraví, projekt Rozvoj péče
o osoby s duševním onemocněním na území Karlo var -
s kého kraje (září-listopad 010)

Metodické konzulace:
• DOMUS – Centrum pro rodinu v Plzni
• Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci  v Mostě
• Diakonie ČCE – Středisko pro rodinu v Rokycanech
• Oblastní charita Jihlava, Klubíčko Jihlava



Účast na odborných seminářích

• Případová konference – pracovní seminář,
dne 22.10. 2010, Chrudim, Věra Bechyňová – lektorka
a moderátorka semináře, realizátor Šance pro tebe, o.s.

• Sanace rodiny – seminář, dne 1. 12. 2011,
Plzeň, Věra Bechyňová – moderátorka a lektorka work-
shopu na téma Případové konference, realizátor
DOMUS, o.s.
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Účast na konferencích

•  Udržet rodiny pohromadě – mezinárodní konference, dne
27.–28. 5. 2010, Brno, Věra Bechyňová – přednáška na téma Sanace
rodiny, realizátor SKOK , EAPN, Magyar Szecénysí Cellenes Hálózai,
WRZOS, Slovenská sieť proti chudobe

• Nové trendy v práci s ohroženými rodinami – konference,
dne 28. 6. 2010, Praha, Věra Bechyňová – aktivní účast v panelové
diskusi na téma „Praxe v činnosti NNO a státních institucí“, realizátor
Sdružení SOS dětských vesniček, Katedra sociální práce FF UK v Praze

• Rodinná politika v kontextu Evropského roku boje proti
chudobě a sociálnímu vyloučení – X. mezinárodní
konfere nce o rodinné politice, dne 4.10. 2010, Praha, Věra
Bechyňová – aktivní účast v pódiové diskusi na téma Pomoc rodinám,
realizátor Národní centrum pro rodinu a Výbor pro zdravotnictví a sociál-
ní politiku Senátu Parlamentu ČR

• Mosty k rodine – konferencia, dne 7. 10. 2010, Bratislava, Věra
Bechyňová – přednáška na téma Multidisciplinární spolupráce, aktuální
zkušenosti se síťováním služeb v ČR, realizátor  Úsmev ako dar, o. z.

• Krizovatky II. – mezinárodná konferencia s hlavnou témou
„Škola alebo výchova?“, dne 14.10. 2010, Bratislava – Záhorská
Bystrica, Věra Bechyňová – přednáška na téma Zplnomocňováním dětí
k posilování jejich sebemotivace, realizátor Diagnostické centrum a FICE-
NS v SR

Legislativní změny

STŘEP se kontinuálně snaží samostatně i ve spolupráci s dalšími státními i
nestátními subjekty ovlivňovat změny systému péče o sociálně ohrožené děti
a jejich rodiny. 

Ředitelka Věra Bechyňová pracovala jako:
• členka Výboru pro práva dítěte, Rady vlády ČR pro lidská

práva.



Účetní údaje za rok 2010

Vybrané údaje z účetní závěrky (uvedeno v tisících)

Výkaz zisků a ztrát
Náklady: 
• Spotřeba materiálu 63

z toho kancelářské potřeby 23
drobný majetek 37 

• Spotřeba energie 100
• Cestovné 72
• Ostatní služby 944 

z toho nájem kanceláří 187
telefony 115
účetní a daňové služby        342
správa sítě, ins.práce PC,..    44
supervize 100
tisk 24
poštovné 10

• Mzdové náklady 3 335
• Zákonné soc.náklady 1 123
• Ostatní náklady 57
Náklady celkem 5 694

Výnosy: 
• Vzdělávání STŘEP 336
• Úroky z bank.účtů 15
• Přijaté dary a dotace 5 560

v tom MPSV 2 762
MHMP 509
KÚ Středočeský kraj 288
Město Kladno 49
MČ – Praha 1 50
MČ – Praha 3 25
MČ – Praha 10 40
Město Beroun 18
Sunflower Children 282
Nadace Sirius 1 308
NROS ze sbírky Pomozte dětem! 176
VDV – NOH 50  
NROS – FTA  3

Výnosy celkem 5 911
Rozdíl (zisk)                                                       217
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Rozvaha

Aktiva
• Dlouhodobý nehmotný majetek 22
• Dlouhodobý hmotný majetek 115
• Oprávky k dl.majetku -137
• Krátkodobý majetek 3 808

z toho pohledávky 168
finanční majetek 3 555
jiná aktiva 85

Aktiva celkem 3 808

Pasiva  
• Vlastní zdroje 1 998

z toho jmění 1 781
výsledek hospodaření 217

• Cizí zdroje – jiná pasiva 1 810
Pasiva celkem  3 808
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Činnosti STŘEPu v roce 2010 
podpořily tyto instituce

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hl. m. Prahy
Krajský úřad Středočeského kraje
Magistrát města Kladna
MČ Praha 1, Praha 3, Praha 10 
Město Beroun
Nadace Sirius
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Sunflower Children
Toyota Financial Services Czech s.r.o.
Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové

Za veškerou podporu všem 
moc hezky děkujeme
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Adresy a kontaktní osoby
Středisek pomoci dětem a rodinám

Mgr. Jana Evanová
Rooseveltova 1365
272 01 Kladno 
Tel./fax: 313 516 450
GSM: 724 262 401
e-mail: strep.kl@centrum.cz

Věra Bechyňová, DiS.
Řehořova 10
130 00 Praha 3
Tel./fax: 224 224 361
GSM: 724 262 403
e-mail: strep@centrum.cz

Berounské středisko bylo k datu vydání 
Výroční zprávy za rok 2010
z finančních důvodů uzavřeno.



© STŘEP, květen 2011

...dáváme šanci šanci



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




