
1 
 

                                                                    

 

 

ПРОГРАМА 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Партнерство заради соціальних змін: 20 років досвіду», 

 присвяченої 20-й річниці канадсько-українського проекту 

«Реформування соціальних служб» (1999-2003 рр.), виконаного   

на базі Національного університету «Львівська політехніка» за фінансової 

підтримки Канадської Агенції з Міжнародного Розвитку (CIDA) 

 

 

Місце проведення:  

Національний університет «Львівська політехніка»,  

Львів, Україна 

 

Дата проведення: 

24-26 жовтня 2019 р. 
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Мета Ювілейної конференції: об’єднати зусилля представників 

органів державної влади, місцевого самоврядування, освітян та 

фахівців-практиків соціальної сфери на шляху розвитку мережі 

партнерської взаємодії «Без обмежень» на локальному, регіональному, 

національному та міжнародному рівнях задля позитивних соціальних 

змін 

 

 

 

Організатори-партнери: 

 Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)  

 Манітобський університет (Канада) 

 Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Фонд Соціальної 

Адаптації» (МФСА) (Україна) 

 Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана (Німеччина) 

 Канадський Центр вивчення інвалідності (Канада) 

 Державні і громадські організації осіб з інвалідністю м. Львова 

(Україна) 

 

 

 

Інституціями-партнерами організаторів Ювілейної конференції є 

учасники 

Мережі партнерської взаємодії «Без обмежень» / “No Limits” на 

локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях. 

 

 

 

Партнерів – науковців і фахівців-практиків також об’єднує 

Дослідницька платформа «Без обмежень» / “No Limits”.    
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Основні учасники Мережі партнерської взаємодії  

«Без обмежень» / “No Limits” 
Заклади освіти:                

 Університет Томпсон Ривез /  

Thompson Rivers University (провінція 

Британська Колумбія, Канада) 

 Університет Норд / University of 

Nordland) (Норвегія) 

 Академія спеціальної педагогіки 

ім. М. Ґжеґожевської у Варшаві / 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej (Польща)  

 Оушн Каунти Коледж / Ocean County 

College (штат Нью-Джерси, США) 

 Ерфуртський університет / Universität 

Erfurt (Німеччина) 

 Коїмбрський університет / University 

of Coimbra (Португалія) 

 Латвійська академія спортивної 

освіти / Latvian Academy of Sport 

Education (Латвія) 

 Інститут соціальної та політичної 

психології Національної академії 

педагогічних наук України (м. Київ) 

 Національний педагогічний 

університет ім. М. П. Драгоманова 

(м. Київ) 

 Черкаський національний 

університет імені Богданюа 

Хмельницького  

 Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних 

працівників  

 Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля 

(м. Сєвєродонецьк, Луганська область) 

 Львівська середня загальноосвітня 

спеціальна школа-інтернат №100 для 

незрячих дітей

Організації соціальної сфери: 

 Європейська Федерація Адаптивної 

Фізичної Активності / EUFAPA 

 Федеральна Асоціація медіації в 

справах родини / Bundes-

Arbeitsgemeinschaft für 

Familien-Mediation (Німеччина) 

 Польська державна агенція 

профілактики алкогольних проблем /  

PARPA (м. Варшава, Польща) 

 Товариство Альцгеймера провінції 

Саскачеван / Alzheimer Society of 

Saskatchewan (Канада) 

 Вюрцбурзький Центр професійного 

зростання для осіб з інвалідністю / 

Berufsförderungswerk Würzburg gGmbH 

(Німеччина)  

 Громадська організація «Дорогоцінні 

діти» / NGO “Precious Kids Australia” 

(Австралія) 

 Фонд «ПРАЕСТЕРНО» / Fundacja 

“PRAESTERNO” (Польща) 

 Департамент соціального захисту 

населення ЛОДА 

 Львівський обласний центр 

зайнятості 

 Львівське обласне відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів 

 Навчально-реабілітаційний центр 

«Джерело», м. Львів 

 Львівський регіональний центр з 

фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» 

 Благодійний фонд «Простір без 

конфлікту» 

 Карітас Самбірсько-Дрогобицької 

Єпархії УГКЦ    

 Поліклінічне відділення № 1 

(студентська поліклініка) 10-ї міської 

лікарні 

 ГО «Нове суспільство України» 

 ГО «Інститут медико-соціальних 

ініціатив «ЛІДЕР»  

https://registry.edbo.gov.ua/university/3528/
https://registry.edbo.gov.ua/university/3528/
https://registry.edbo.gov.ua/university/3528/
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Співголови програмного комітету: 

Корж Роман Орестович – проректор з науково-педагогічної роботи Національного 

університету «Львівська політехніка», к. т. наук, доцент 

Турчин Ярина Богданівна – директор Навчально-наукового інституту гуманітарних і 

соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка», д.політ.наук, професор 

Гайдук Ніна Михайлівна – директор Міжнародного центру професійного партнерства 

«ІНТЕГРАЦІЯ», к.пед.наук, доцент 

Клос Лілія Євгенівна – в.о. завідувача кафедри соціології та соціальної роботи  

Національного університету «Львівська політехніка», д.пед.наук, доцент 

Климанська Лариса Дмитрівна – професор кафедри соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка», д. політ. наук  

Склад програмного комітету: 
Ничкало Нелля Григорівна – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор (за згодою) 

Бред МакКензі – Заслужений професор Манітобського університету (м. Вінніпег, 

Канада), Почесний доктор / Doctor Honoris Causa Національного університету «Львівська 

політехніка» (за згодою) 

Морін Флагерті – виконавчий директор Центру українсько-канадських студій, доцент 

Манітобського університету (м. Вінніпег, Канада) (за згодою) 

Олександр Кондрашов – доцент Університету Томпсон Риверз (м. Камлупс, Канада) (за 

згодою) 

Тетяна Яковчук –  магістр соціальної роботи (м. Ванкувер, Канада) (за згодою) 

Олаф Хуз – директор Центру спорту та фізичного виховання; професор; уповноважений 

з питань студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями Вюрцбурзького університету 

імені Юліуса-Максиміліана (м. Вюрцбург, Німеччина) (за згодою) 

Маттіас Зімліч – доцент Вюрцбурзького університету імені Юліуса-Максиміліана 

(м. Вюрцбург, Німеччина) (за згодою) 

Ганс-Дітер Вілль – Заслужений професор Ерфуртського Університету (м. Ерфурт, 

Німеччина) (за згодою) 

Дагмар Лєглер – співголова Федеральної Асоціації медіації в справах родини (м. Ерфурт, 

Німеччина) (за згодою) 

Хельга Тісс – член Федеральної Асоціації медіації в справах родини (м. Ерфурт, 

Німеччина) (за згодою) 

Архипова Світлана Петрівна – директор Навчально-наукового центру зовнішніх і 

міжнародних зв’язків, професор Черкаського національного університету ім. Богдана 

Хмельницького, д. пед. наук (за згодою) 

Курляк Ірина Євгеніївна – д. пед. наук, професор, завідувач кафедри соціології та 

соціальної роботи (2002-2005) (за згодою) 

Рубцов Володимир Сергійович – президент Міжнародного благодійного фонду 

«Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації» (МФСА), к. юрид. наук 

Потимко Оксана Збігнівна – керівник Ресурсного центру освітніх інформаційних 

технологій для осіб з особливими потребами Національного університету «Львівська 

політехніка», к. іст. наук 

Кшиштоф Бжуска – експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань 

залежностей (Польща) (за згодою) 

Магдалена Ровіцька – керівник Центру методології, Академія спеціальної педагогіки ім. 

Марії Гжегожевської (Польща) (за згодою) 
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Голова організаційного комітету: 
Школяр Мар’яна Володимирівна – доцент кафедри соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка», к. політ. наук. 

Співголови організаційного комітету: 
Клос Лілія Євгенівна – в.о. завідувача кафедри соціології та соціальної роботи  

Національного університету «Львівська політехніка», д.пед.наук, доцент 

Проскура Володимир В’ячеславович – доцент кафедри соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка», к. соціол. наук. 

Бік Олеся Ярославівна – старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка». 

Секретар: Герасим Галина Зіновіївна – старший викладач кафедри соціології та 

соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка». 

Склад організаційного комітету: 
Савка Віктор Євгенович – доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного 

університету «Львівська політехніка», к. соціол. наук. 

Піча Володимир Маркович – професор кафедри соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка», д. соціол. наук. 

Тюріна Тамара Георгіївна – професор кафедри соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка», д. пед. наук. 

Вус Віктор Ілларіонович – доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного 

університету «Львівська політехніка», к. псих. наук. 

Шаповалова Тетяна Вікторівна – доцент кафедри соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка», к. е. наук. 

Козак Марта Ярославівна – доцент кафедри соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка», к. біол. наук. 

Макух Оксана Євгенівна – доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного 

університету «Львівська політехніка», к. політ. наук. 

Ставкова Софія Георгіївна – старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка», к. пед. наук.  

Красілич Ірина Олегівна – фахівець І категорії Міжнародного центру професійного 

партнерства «ІНТЕГРАЦІЯ», к. е. наук. 

Уманець Наталія Анатоліївна –  старший викладач кафедри соціології та соціальної 

роботи Національного університету «Львівська політехніка».  

Гасяк Мар’яна Степанівна – аспірантка кафедри соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка», фахівець Міжнародного центру 

професійного партнерства «ІНТЕГРАЦІЯ». 

Шевченко Жанна Михайлівна –  асистент кафедри соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка». 

Яцишин Ігор Ігорович – асистент кафедри соціології та соціальної роботи Національного 

університету «Львівська політехніка». 

Сметаніна Олена Олександрівна – асистент кафедри соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка». 

Беднарська Анастасія Миронівна – фахівець Міжнародного центру професійного 

партнерства «ІНТЕГРАЦІЯ». 
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1-й День. 24 жовтня 2019 р. (четвер): 

 

«Інтеграція міжнародного та вітчизняного досвіду у формуванні мережі партнерської співпраці» 

8.15 – 9.00  Реєстрація учасників конференції 

(фойє 1н.к.; вул. Карпінського 2/4) 

 

9.00 – 10.00 Урочисте відкриття конференції 

(ауд. 116,  1н.к.; вул. Карпінського 2/4) 

10.00 – 10.30 Перерва на каву 

(ауд. 114,  1н.к.; вул. Карпінського 2/4) 

10.30 – 13.00 Пленарні доповіді. Частина 1 (див. ст. 7) 

(ауд. 116, 1н.к.; вул. Карпінського 2/4) 

13.00 – 14.30 

Перерва на обід 

 

 

14.30-17.00 

Пленарні доповіді. Частина 2 (див. ст. 7) 

(ауд. 116; 1 н.к.; вул. Карпінського 2/4) 

 

14.30-17.00 

(ауд. 114; 1 н.к.; вул. Карпінського 2/4) 

PD-захід: «Миротворення від основ: спільні дослідження з 

громадами»  

Проводять: 

- д-р Морін Флагерті (Манітобський університет, Канада), & 

- д-р Софія Ставкова (Львівська політехніка, Україна) 

17.00 – 17.30 Підведення підсумків 1-го Дня 

(ауд. 116; 1 н. к. вул. Карпінського 2/4) 
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1-й День. 24 жовтня 2019 р. (четвер): 

 Пленарні доповіді 

10.30 – 13.00 Пленарні доповіді. Частина 1 

10.30-

10.45 
акад. Нелля Ничкало, академік-секретар Відділення професійної освіти та освіти дорослих 

НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, д. пед. н., професор 

«Канадсько-український проект 

«Реформування соціальних служб»: 

творчість, креативність і 

перспективність» 

10.45-

11.30 

д-р Бред МакКензі, Заслужений професор Манітобського Університету (м. Вінніпег, 

Канада), Почесний доктор / Doctor Honoris Causa Національного університету «Львівська 

політехніка» 

«Реформування соціальних служб»: 

канадсько-український проект з 

перспективи сьогодення»  

11.30-

12.00 
д-р Ніна Гайдук, керівник Освітньої програми соціальної роботи (1999 р. – дотепер), 

директор Міжнародного центру професійного партнерства "ІНТЕГРАЦІЯ", 

к.пед.н.,  доцент; 

д-р Лілія Клос, в.о. завідувача кафедри соціології та соціальної роботи, керівник 

Консультаційно-координаційної служби «Клініка здоров'я громади Львівської політехніки», 

лікар, д.пед.н., доцент; 

д-р Лариса Климанська, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи (2005-2019 

рр.), д.політ.н., професор 

«Клініка здоров’я громади Львівської 

політехніки» як крок на шляху 

сталого розвитку Освітньої програми 

соціальної роботи Національного 

університету «Львівська політехніка» 

12.00-

12.30 

д-р Олаф Хуз, директор Центру спорту та фізичного виховання,  уповноважений з питань 

студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями Вюрцбурзького університету 

Юліуса-Максиміліана, професор 

«Інклюзивний та здоровий 

університет»  

14.30-17.00 Пленарні доповіді. Частина 2  

14.30-

15.00 

д-р Оксана Потимко, керівник Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для 

осіб з інвалідністю Національного університету «Львівська політехніка», к.іст.н. 
«Освітні та інформаційні технології для 

тотально незрячих осіб» 

15.00-

15.30 
п. Любко Дереш, письменник, Посланець Толерантності Програма розвитку Організації 

Об’єднаних Націй 

«Посланці Толерантності. Спроба 

Українсько-Українського Діалогу – за 

підтримки Проекту розвитку ООН» 

15.30-

16.00 

д-р Кшистоф Бжуска, експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань 

залежностей (Польща) 
«Світ. Європа. ЄС. Де є ми?» 

 

16.30-

17.00 

д-р Ірина Курляк, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи (2002-2005 рр.), 

д. пед. н., професор 

«До питання біхевіоральних 

узалежнень» 

16.30-

17.00 

д-р Олександра Худоба, керівник Інституту медико-соціальних ініціатив «Лідер», 

докторант Львівського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, к. н. з держ. управління  

«Розвиток інтегрованих систем 

медико-соціальних послуг: 

потреби,  проблеми, шляхи реалізації» 
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2-й День. 25 жовтня 2019 р. (п’ятниця):  

«Партнерство та міждисциплінарна взаємодія на шляху становлення  

Клініки здоров’я громади Львівської політехніки» 

 

8.15 – 9.00 Реєстрація учасників конференції на заходи професійного зростання 

(фойє 1н.к.; вул. Карпінського 2/4) 

 

9.00 – 9.30 Клініка здоров’я громади в дії 

(фойє 1н.к.; вул. Карпінського 2/4) 

9.30 – 10.00 Тематична платформа №1: 

Програма медичного обслуговування та 

здоров’єзбереження в дії: стендові 

доповіді (фойє 1н.к.) 

 Міждисциплінарна 

взаємодія як чинник 

здоров’єзбереження 

 Медичні послуги студентської 

поліклініки 

 Адаптивна фізична активність і 

спорт у фізичній реабілітації 

Очільники/Модератори: 

д-р Лілія Клос (Львівська політехніка, 

Україна), д-р Олаф Хуз (Вюрцбурзький 

університет, Німеччина) 

9.30 – 10.00 Тематична платформа № 2: 

Освітня програма соціальної роботи 

«Університет - Громада» в дії: стендові 

доповіді (фойє 1н.к.) 

 Соціальна робота у сфері збереження 

ментального здоров’я 

 Профілактика і терапія залежностей 

 Медіація та розв’язання конфліктів 

 Лабораторія досліджень і 

розвитку «Здоров’я громади» 

Очільники/Модератори: 

д-р Лариса Климанська (Львівська 

політехніка, Україна), & д-р Морін 

Флагерті (Манітобський університет, 

Канада) 

9.30 – 10.00 Тематична платформа № 3: 

Програма соціальних інклюзивних послуг, 

реабілітації та адаптації в дії: стендові 

доповіді Міжнародного центру професійного 

партнерства «ІНТЕГРАЦІЯ» (фойє 1н.к.): 

 Служба доступності до можливостей 

навчання «Без обмежень» 

 Ветеранська служба для учасників 

бойових дій, їхніх сімей та 

внутрішньо переміщених осіб 

 Проект «Україна-Норвегія» 

Очільники/Модератори: 

 д-р Ніна Гайдук (Львівська політехніка, 

Україна), & д-р Маттіас Зімліч 

(Вюрцбурзький університет, Німеччина) 

10.00 – 10.30 Перерва на каву 

 (ауд. 114; вул. Карпінського 2/4) 
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10.30-13.00 Програма професійного зростання (PD). Майстер клас/и 

 

 

 

12.00-15.00 

Круглий стіл: «Cоціально-психологічна 

адаптація військовослужбовців та членів 

їхніх сімей в Україні» – перспективи 

взаємодії партнерської мережі Проекту 

«Україна-Норвегія» з державними 

інституціями на регіональному та 

національному рівнях (ауд. 204; 

Гол. н. к.; вул. Бандери, 12) 

 

Проводять: 

- д-р Володимир Рубцов (м. Київ, Україна) 

- д-р Тетяна Шаповалова (м. Львів, Україна) 

10.30-13.00 

PD-захід: «Адаптивна фізична активність 

(АФА): на шляху формування здорового, 

інклюзивного, доступного університету» 

(Спортивний зал, Львівська Академічна 

Гімназія; вул. Бандери, 14) 

Проводять:  

- д-р Олаф Хуз (Вюрцбурзький 

університет, Німеччина), & 

- д-р Лілія Клос (Львівська 

політехніка, Україна) 

10.30-13.00 

PD-захід: «Загальна супервізія. 

Супервізія для медіаторів» (ауд. 107; 

29 н. к.; вул. Коновальця, 4) 

Проводять: 

- д-р Ганс-Дітер Вілль (Німеччина), & 

- п. Дагмар Лєглер (Німеччина) 

 

13.00 – 14.30 Перерва на обід 

14.30 – 17.00 Програма професійного зростання (PD). Майстер клас/и 

14.30-17.00 

PD-захід: «Медіація у роботі з людьми 

похилого віку»   

(ауд. 105; 29 н. к.; вул. Коновальця, 4) 

Проводять: 

- п. Дагмар Лєглер (Німеччина), & 

- п. Олеся Бік (Львів, Україна) 

14.30-17.00 

PD-захід: «Про шкільну медіацію»  

(ауд. 107; 29 н. к.; вул. Коновальця, 4) 

Проводить: 

- д-р Ганс-Дітер Вілль (Німеччина) 

14.30-17.00 

PD-захід: «Мобінг у школі»  

(ауд. 205а; 29 н. к.; вул. Коновальця, 4) 

Проводить: 

- п. Хельга Тісс (Німеччина) 

 

17.00-19.00 

Неформальна зустріч випускників та викладачів кафедри 

соціології та соціальної роботи і учасників Канадсько-

українського проекту «Реформування соціальних служб» 

(ауд. 205а; 29 н. к.; вул. Коновальця, 4) 

 

17.00-19.00 

PD-захід: «Тренінг з психологічної адаптації учасників проекту 

«Україна – Норвегія» Львівської політехніки»  

(ауд. 7; 4а н. к.; вул. Митрополита Андрея, 3) 

Проводить: - п. Зоряна Плахотнюк (Львівський обласний центр 

зайнятості, Україна) 
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3-й День. 26 жовтня 2019 р. (субота): 

Підсумки МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Заходи «ДНЯ ЗДОРОВ’Я ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ» 

9.00 – 10.00 Панельна дискусія: підсумкові доповіді модераторів тематичних платформ Міжнародної конференції 

(ауд. 116; 1 н. к.; вул. Карпінського 2/4) 

10.00 – 10.30 Підведення підсумків та прийняття Резолюції Міжнародної конференції 

(ауд. 116; 1 н. к.; вул. Карпінського 2/4) 

10.30 – 11.00 Анонс Міжнародного стратегічного симпозіуму «Ментальне здоров’я і громада»  

ІІІ Міжнародної конференції «Ментальне здоров’я: Глобальні виклики XXI століття» 

(ауд. 116; вул. Карпінського 2/4) 

11.00 Відкриття Зібрання Громади «ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ» 

(ауд. 116; вул. Карпінського 2/4) 

 

 

11.00 – 15.00 Зібрання Громади – 
«ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ» 

 
  Територія та фойє                           Спортивна зала та          

            І н. к.:                             спортивний майданчик ЛАГ: 

 вул. Карпінського 2/4                 вул. Степана Бандери, 14 

 

                           
 

 

11.00-11.30 

 Доповідь «Українсько-канадська карта активів: об'єднання української 

громади в Канаді на одній Google мапі» 

11.30-12.00 

Доповідь «Інтернаціоналізація освітньої програми соціальної роботи: 

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького 

та  Університет Томпсон Риверз (TRU), Камлупс / Kamloops співпраця» 

12.00-14.00 

PD-захід: «Онлайн викладання»   

   Проводить: 

- д-р Олександр Кондрашов (Львів-Камлупс, Україна-Канада) 

 (ауд. 303; 29 н. к.; вул. Коновальця, 4) 

14.30-17.00 

PD-захід: «Питання соціальної роботи у сфері збереження 

ментального здоров’я» (ауд. 303; 29 н. к.; вул. Коновальця, 4) 

Проводять: 

- п. Орися Климків, магістр соціальної роботи (Вінніпег, Канада), & 

- п. Тетяна Яковчук, магістр соціальної роботи (Львів-Ванкувер, 

Україна- Канада) 
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МОДЕЛЬ КЛІНІКИ ЗДОРОВ’Я ГРОМАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 

 

 

 

В основу Програми Міжнародної науково-

практичної конференції «Партнерство заради 

соціальних змін: 20 років досвіду» покладено Модель 

Клініки здоров’я громади Львівської політехніки, що її 

розроблено в контексті співпраці учасників Мережі 

партнерської взаємодії «Без обмежень» / “No 

Limits”. На основі зазначеної моделі створено 

Консультаційно-координаційну службу «Клініка 

здоров’я громади Львівської політехніки» (Наказ 

Ректора Національного університету «Львівська 

політехніка» № 135-1-10 від 20 березня 2019 р.).  

У виконанні консультаційно-координаційних 

функцій «Клініка здоров’я громади Львівської 

політехніки» спирається як на взаємодію структурних 

підрозділів Університету, так і на співпрацю з 

державними і недержавними організаціями м. Львова 

і, отже, виходить за межі суто академічної спільноти та 

поширюється на громаду міста. 
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