
 

  

Alytaus miesto švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių 
projekto ,,Prisijaukinti autizmą“ 

(Interreg LT-PL-2S-149), stažuotėse  Gižycko (Lenkija) PORE, 
ataskaita 

 
 
Vykdant Interreg Lietuva-Lenkija programos projektą ,,Prisijaukinti autizmą“, 12 
Alytaus miesto švietimo pagalbos specialistų 2018 m. balandžio ir rugsėjo mėnesiais 
dalyvavo stažuotėse Gižycko (Lenkija) PORE ir švietimo įstaigose, kuriose ugdomi 
specialiųjų poreikių vaikai. Stažuočių metu buvo supažindinama su įstaigų veikla, 
specialistų patirtimi, specialiųjų poreikių vaikų (tame tarpe-autistų) ugdymo 
metodais, naudojamomis priemonėmis, stebimi užsiėmimai, dalyvaujama 
diskusijose. Laisvalaikiu buvo supažindinama su miesto ir apylinkių kultūrine aplinka. 
 

Balandžio 9-13 d. Tomas Gurskis ir Snieguolė Gavelienė 

Balandžio 16-20 Aušra Paulėkienė ir Renata Grigalienė 

Balandžio 23-27 Gerda Šlenfuktaitė ir Neringa Janušauskienė 

Rugsėjo 10-14 Zita Pupkienė ir Kristina Baranauskienė 

Rugsėjo 17-21 Irena Petrikonytė ir Nijolė Mikalonienė 

Rugsėjo 24-28 Aušra Brazionienė ir Birutė Černevičienė 

 
 
2018 m. balandžio 9-13 d. 
Tomas Gurskis ir Snieguolė Gavelienė 
 
1 diena 
1.Susitikimas su Gižycko PORE direktore 
2.Veiklos stebėjimas bibliotekoje. Dalyvavo III klasės mokiniai, veikla vykdoma 
grupėse, tema susieta su gyvenimiška patirtimi 
3.Psichologės veikla, dirbama su BFB programa, kuri padeda vaikui tikslingai 
koncentruoti dėmesį ir atlikti paskirtas užduotis 



Komentarai ir pasiūlymai – įdomios veiklos, Alytaus PPT reikėtų vykdyti grupinius 
edukacinius užsiėmimus. 
 
2 diena 
 
1.Veikla PPT –gydomoji muzikos terapija su vaikais, turinčiais autizmo požymių 
2.Lankymasis Gižycko specialiojoje mokykloje. 
3.Integruotoje klasėje matematikos pamoka, mokiniai su protine negalia ir su 
autizmo požymiais. Pamokoje dalyvavo 2 mokytojos. 
4.Lankymasis licėjuje, klasėje, kurioje integruoti 4 autistai, jų intelektas yra aukštas. 
Komentarai ir pasiūlymai – PPT veikloms praplėsti siūlome įsigyti kineziterapeutą. 
Daugiau bendradarbiauti su miesto švietimo įstaigomis. 
 
3 diena 
1.Veikla PPT bibliotekoje su priešmokykline grupe. Veiklą stebi ir mokinių tėvai. 
Vaikai vaidino šešėlių teatre. 
2.Apsilankymas neįgaliųjų profesinio rengimo centre.Jie ne tik mokosi bet ir gauna 
psichologo, kineziterapeuto ir kt. paslaugas. 
3.PPt logopedo veikla. 
4.Susitikimas su lytinio švietimo specialiste, kuri PPT konsultuoja vaikus ir yra 
kviečiama skaityti paskaitas į mokyklas. 
Komentarai ir pasiūlymai – mokyklose būtinas toks lytinio švietimo specialistas, 
reikia daugiau patirties dalijimosi tarp  Alytaus ir Gižycko specialistų, dirbančių su 
specialiųjų poreikių vaikais. 
 
4 diena 
1.Lankymasis integruotame vaikų darželyje ,,Akademia Malucha“, veikloje dalyvauja 
ir tėvai. 
2.Gydomoji veikla PPT –muzikos terapija. 
Komentarai ir pasiūlymai – kamertonų terapija sužavėjo. Alytaus PPT reikia daugiau 
specialistų, kurie vykdytų įvairias veiklas – gydomąsias, edukacines veiklas. 
 
5 diena 
1.Veikla PORE bibliotekoje, teatro metodo pristatymas 
2.Specialiojo pedagogo meninė veikla su priešmokyklinio amžiaus berniuku 
3.Stažuotės aptarimas 
Komentarai ir pasiūlymai – reikia kuo daugiau bendrų projektų, kad Lietuvos ir 
Lenkijos specialistai galėtų dalintis patirtimi. 



 
 
 
 
2018 m. balandžio 16-20 d. 
Aušra Paulėkienė ir Renata Grigalienė 
 
1 diena 
1.Vizitas Gižycko PORE. Savaitės darbo suplanavimas, aptarimas, pažintis su tarnyba 
2.stebėjimas psichologės veiklos su smegenų darbą stimuliuojančiu aparatu,kuris 
taikomas vaikams, turintiems elgesio, emocijų sutrikimus 
Komentarai ir pasiūlymai – puikūs Gižycko PORE specialistai, moka priemonių ir 
estetikos. Toks aparatas būtinas Alytaus PPT. 
 
2 diena 
1.Dalyvavimas koncerte. Daug dėmesio skiria vaikų kūrybiškumui ugdyti. 
2.Lankėmės darželyje, kuris turi integruotus autistiškus vaikus.Gausus priemonių ir 
spalvingas. Ir lauko aplinkoje daug edukacinių priemonių. Kneipo tipo takelis, 
medžiai, augalai su aprašymais, patiko PPT vesti užsiėmimai. 
Komentarai ir pasiūlymai – patiko bendradarbiavimas tarp įstaigų, vadovų ir 
specialistų nuolatinė patirties sklaida, bei problemų sprendimas, labai tikslingai 
viskas organizuojama.To linkėtume ir Alytaus PPT. 
 
3 diena 
Nustebino specialioji mokykla ,,SOS W“ – klasės specialiosios ir lavinamosios, didelis 
kiekis specialistų, reabilitacija kartu, pastate visos patalpos labai tikslingai 
išnaudotos. Požiūris į įtraukųjį ugdymą spec. poreikių vaikų, jų patirtis ir praktika 
rodo, kad tai klaidinga mintis. 
Komentarai ir pasiūlymai – šviesti visuomenę, aiškinti kad poreikiams tenkinti reikia 
finansavimo ir tikslingų programų. Bendradarbiauti. 



 
4 diena 
1.Ankstyvojo amžiaus ugdymo ypatumai. Vaikai lavinami kartu su mamomis. Jos 
stebi vaikus, padeda, kartu  atlieka užduotis.  
2.Kamertonų terapija autizmo sutrikimų turintiems vaikams. 
Komentarai ir pasiūlymai – Alytaus PPt vesti grupinius mamų ir vaikų užsiėmimus. 
Gal pavyktų įsigyti kamertoną ir išmokti dirbti su juo. Reikia įsigyti vaikams tinkamų, 
gal minkštų baldų. 
 
5 diena 
Kamertonų terapijos taikymas autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams 
Komentarai ir pasiūlymai – sužavėtos bendravimo ir bendradarbiavimo, naujų 
galimybių –kamertonų terapijos. 
 

 
 
2018 m. balandžio 23-27 d.  
Gerda Šlenfuktaitė ir Neringa Janušauskienė 
 
1 diena 
1. Lankymasis Gižycko rajono Švietimo plėtotės centre: 
susitikimas su laikinai einančia direktorės pareigas Gražina Imporovič; 



susipažinimas su įstaiga.  
2. Logopedės Janinos Boguševič logopedinės terapijos pratybų stebėjimas.  
3. Psichologės Aleksandros Brysak-Kintop BFB užsiėmimo stebėjimas. 
Komentarai ir pasiūlymas darbo tobulinimui Alytaus m. PPT - įsigyti BFB įrenginį ir 
metodiką.  
 
2 diena 
1. Lankymasis Gižycko rajono Švietimo plėtotės centre.  
2. Muzikos terapijos užsiėmimo, vedamo pedagogės Katažynos Latoš,  stebėjimas. 
3. Lankymasis profesinėje mokykloje, ruošiančioje konditerius, viešbučių 
tarnautojus.  
4. Lankymasis  profesinėje mokykloje, ruošiančioje žemės ūkio specialistus ir 
kraštovaizdžio dizainerius.  
5. Lankymasis atvirų durų dienoje Gižycko licėjuje. 
Komentarai ir pasiūlymas darbo tobulinimui Alytaus m. PPT - įrengti Alytaus m. PPT 
muzikos terapijos kabinetą vaikams autistams.  
 
3 diena 
1. Lankymasis Gižycko rajono Švietimo plėtotės centre: 
a) susipažinimas su bibliotekos funkcijomis, veikla, vykstančiais renginiais;  
b) renginiai, skirti suaugusiųjų švietimui.  
2. Dalyvavimas Gižycko miesto profesijų mugėje.  
Pasiūlymai darbo tobulinimui Alytaus m. PPT - Kaupti ir plėsti pedagoginę, 
psichologinę biblioteką PPT; aktyviai dalyvauti profesinio orientavimo srityje.  
 
4 diena 
1. Lankymasis Gižycko rajono Švietimo plėtotės centre: 
 „Mažylių akademijos” veiklos stebėjimas; 
 grupinės veiklos su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir jų tėvais aptarimas.  
2. Lankymasis neįgaliųjų įdarbinimo centre ZAZ. 
Komentarai ir pasiūlymas darbo tobulinimui Alytaus m. PPT - organizuoti grupinius 
užsiėmimus vaikams, nelankantiems ikimokyklinių ugdymo įstaigų, kuriuos vestų 
įvairūs specialistai.  
 
5 diena 
1. Lankymasis Gižycko rajono Švietimo plėtotės centre: 
Anos Levkovič individualaus pedagoginės terapijos užsiėmimo stebėjimas.  
Stažuotės veiklų aptarimas, pasidalinimas įspūdžiais.  
Pasiūlymas darbo tobulinimui Alytaus m. PPT - pratęsti bendradarbiavimą su Gižycko 
rajono Švietimo plėtotės centru projektų srityje.  



 

 
 
 
2018 m. rugsėjo 10-14 d. 
 Zita Pupkienė ir Kristina Baranauskienė 
 
1 diena 
1.Susitikimas su PORE direktore: aptarta visos stažuotės darbotvarkė, jos tikslai ir 
uždaviniai. 
2.Pristatyti dokumentai iš Alytaus PPT. 
3.Darbo centro, kuriame dirba žmonės su įvairia negalia,  aplankymas: susipažinom 
su darbo organizavimu, darbo sąlygomis, pritaikytomis dirbti, bendrauti ir ilsėtis. 
Komentarai ir pasiūlymai Alytaus miesto pedagoginei tarnybai -  Alytaus m. PPT 
administracijai svarstyti galimybę organizuoti poilsio pertraukėles, atsižvelgiant į 
darbuotojų poreikius, siekiant išvengti profesinio perdegimo; 
 Gižycko rajono Švietimo plėtotės centre išlaikyti ir puoselėti tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą, siekiant padėti žmonėms su negalia integruotis į visuomeninį 
gyvenimą. 
 
2 diena 
1.Aplankėme Rydzewie mokyklą. 
2.Apžiūrėjome klases, kuriose mokosi mokiniai, turintys autizmo sutrikimą, 
Aspergerio sindromą ir intelekto sutrikimą. 



3.Kklasėse dirba mokytojo padėjėja. 
4.Apžiūrėjome ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. 
 
3 diena 
1.Aplankėme Gyžicko miesto SP–3 mokyklą. 
2.Susipažinome su integruotomis klasėmis, kuriose mokosi po 5 mokinius su įvairia 
negalia. Klasėje yra pedagogo padėjėja. 
3.Apžiūrėjome sukurtą gerą mokyklos infrastruktūrą, pritaikytą  ugdymui: sensorinį 
daržą, stadioną su įvairiais įrengimais. 
4.Mokyklos direktorė supažindino su integruotų klasių formavimo principais – 
neurotipinių vaikų  tėvai renkasi kokioje klasėje mokysis jų vaikas: integruotoje ar 
ne. 
5. Aplankėme ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kurioje integruoti vaikai su įvairiais 
sutrikimais – yra integruotos grupės. Dalyvavome užsiėmime integruotoje grupėje: 
pagal Montesori metodiką lavinama sensorika. 
Komentarai ir pasiūlymai  - Alytaus m. mokykloms, kuriose yra integruojami vaikai, 
suteikti tėvams galimybę rinktis klasę – mažesnę su integruotais ar didesnę be 
integruotų spec. poreikių vaikų. Gižycko rajono Švietimo plėtotės centrui 
plėsti glaudų bendradarbiavimą PORE specialistų su miesto ugdymo įstaigomis. 
 
4 diena 
1. Aplankėme licėjų II LO, kuriame yra integruotos klasės. 
2. Susipažinome su licėjaus struktūra,kurią pristatė direktorė. 
3. Pedagogo padėjėja papasakojo apie savo darbą su mokiniu, turinčiu Aspergerio 
sindromą. Pedagogo padėjėja turi pedagoginį išsilavinimą bei praėjusi daug 
mokymų, kaip dirbti su spec.  poreikių mokiniais. 
4. Stebėjome muzikos terapijos užsiėmimą, kurį vedė tarnybos spec, pedagogė 
Katarzyna  Latacz. Sužinojome, kaip terapija padeda vaikams su sutrikimais lavinti 
dėmesį ir komunikaciją. 
Komentarai ir pasiūlymai - Alytaus m. PPT įsisavinti šią terapiją ir taikyti ją darbe. 
Gižycko rajono Švietimo plėtotės centre skirti daugiau valandų muzikos terapijos 
užsiėmimams, kad galėtų daugiau vaikų gauti šią paslaugą. 
 
5 diena 
1.Stebėjome pedagogės Annos Szarko vedamą užsiėmimą. Užsiėmimo tikslas lavinti 
kognityvinius procesus. Stebėjom, koks šiltas kontaktas su berniuku. Jis aktyviai 
rinkosi veiklas, už kurių atlikimą buvo apdovanotas bendru žaidimu. 
2. Susipažinome su PORE Pedagoginės bibliotekos veikla, kurią išradingai pristatė 
darbuotojos: užsiėmimai vaikams, jaunimui, pedagogams labai kūrybiški ir aktyvūs.  



3. Apibendrinome stažuotės įspūdžius su PORE direktore ir nuoširdžiai padėkojome 
už rūpestį jos metu. 
Komentarai ir pasiūlymai - Alytaus miesto pedagoginėje tarnyboje 
papildžius tarnybos biblioteką, labiau įtraukti pedagogus domėtis psichologine 
literatūra. 
 Gižycko rajono Švietimo plėtotės centre skleisti savo sukauptą bibliotekos patirtį ir ja 
dalintis su kitomis bibliotekomis, pravedant mokymus ir seminarus. 
 

            
 

 



2018 m. rugsėjo 17-21 d.  
Irena Petrikonytė ir Nijolė Mikalonienė   
 
1 diena 
1.Atvykimas į Lenkijos Gižycko miestą. 
2.Pažintis su Gižycko rajono Švietimo plėtotės centro ( PORE)  direktore ir stažuotės 
programos aptarimas. Mūsų  pageidavimai ir lūkesčiai. 
3.Savarankiška pažintis su miestu. 
Komentarai ir pasiūlymai 
 Direktorė pakoregavo mūsų stažuotės programą ir daugiau laiko skyrė darbui su  
ikimokyklinio amžiaus vaikais. 
 
2 diena 
1.Vizitas į PORE: 
 logopedės individualaus darbo su penkiamečiu stebėjimas; 
 specialiojo pedagogo darbo stebėjimas su mokyklinio amžiaus vaiku.  
2. Vizitas į kultūros centrą, kur vyko koncertas Valstybės šimtmečiui paminėti. Jį 
organizavo trečiojo amžiaus universiteto studentai. 
 
Komentarai ir pasiūlymai. 
Specialistai naudoja labai daug priemonių, tai padeda vaikui ilgiau išlaikyti dėmesį. 
Alytaus PPT galėtų skirti papildomus ilgalaikius užsiėmimus vietoje, o ne tik atlikti 
vaikų ištyrimą. 
 
3 diena 
1.Vizitas į PORE: 
 pokalbis su direktore apie PORE ( Rajono Švietimo plėtotės centro) darbo specifiką ir 
metodus; 
 logopedinės terapijos užsiėmimo stebėjimas; 
 vizitas į įstaigos biblioteką. 
2. Ekskursija po Gižycko tvirtovę. 
3. Šv.Brunono kryžiaus vietovės aplankymas. 
 
Komentarai ir pasiūlymai. 
Būtų labai tikslinga ir Alytaus PPT įsteigti biblioteką, kur tėvai ir vaikai rastų įvairią 
literatūrą, kur galėtų vykti įvairios edukacinės programos. 
 
4 diena 
1.Vizitas į privatų darželį: 
susipažinimas su įstaiga, aplinka, darbo metodais; 



 įvairių veiklų stebėjimas įvairaus amžiaus grupėse. 
2. Vizitas į valstybinį darželį: 
 susipažinimas su įstaiga, aplinka; 
 šventė „Darželinuko diena“ vienoje grupėje. 
 
Komentarai ir siūlymai. 
Gižycke privačiame darželyje labai daug grupėse vaikų, o patalpos labai mažos. 
Siūlome atkreipti dėmesį į vaikų fiziologiją ir daug kalbėti su tėvais, jiems aiškinti, 
koks svarbus pietų miegas vaikui. Ten jau nuo 5-rių vaikai nemiega pietų miego. 
 
5 diena 
1.Vizitas į PORE: 
 muzikos terapijos užsiėmimo, panaudojant kelis komplektus kamertonų, 
stebėjimas; 
 stažuotės aptarimas su PORE direktore. 
2. Vykimas į Alytų. 
Komentarai ir pasiūlymai. 
 
Alytuje labai reikalinga psichologo pagalba tiek specialiųjų poreikių vaikams, tiek jų 
tėvams. PPT reikia keisti - iš tarnybos į centrą, kur būtų galima teikti įvairiapusę 
specialistų pagalbą, skirti papildomus ilgalaikius užsiėmimus kurie  vyktų tarnyboje, o 
ne tik nustatinėti ugdymo lygį. 

 
 
 
 
 
 



2018 m. rugsėjo 24-28 d.  
Aušra Brazionienė , Birutė Černevičienė 
 
1 diena 
Susitikimas su  Gižycko  w PPP darbuotojomis. Vizitas į ZAZ (zakllad pracy dla osob 
niepelnosprawnych).Stebėjome sukurtas darbo vietas neįgaliesiems, darbo ir 
laisvalaikio patalpas. Įkurta sporto ir sveikatingumo salė,kurioje gali lankytis  
dirbantieji po darbo ir pertraukų metu. 
Komentarai ir pasiūlymai - Alytuje galėtume  padėti integruoti neįgaliuosius į darbo 
rinką . Gižycko Zaz galėtų sukurti dar naujų veiklų. 
 
2 diena 
Lankėmės  Rydzewie mokykloje.Mokyklos direktorė aprodė visas klases. Klasėse iki 
10 mokinių. Visoje mokykloje 93 mokiniai. Stebėjome logopedės darbą su 
ikimokyklinio amžiaus mergaitė. Mokykloje jauki aplinka ,šiltas mikro klimatas tarp 
mokytojų ir mokinių. Aplankėme Brunono kryžių ir tvirtovę, matėme ten vykstančias 
pamokas specialiųjų  poreikių mokiniams. Dalyvavome Si M. Pouch terapijos 
užsiėmime su 2 m.autizmo požymių turinčiu vaiku. 
Komentarai ir pasiūlymai - Gižycko rajono Švietimo plėtotės centro kabinete labai 
daug priemonių darbui su vaikais. Dirba aukštos kvalifikacijos specialistai iš kurių 
galima pasimokyti. 
 
3 diena 
Vizitas į SP 3 mokyklą. Stebėjome mokyklos aplinką. Labai gražus naujas sporto 
aikštynas,mokyklos aplinka. Klasėje mokinių skaičius didelis, spec. poreikių mokiniai 
integruoti,dirba mokytojas padėjėjas ir specialistas. Nustebino mokykloje tvarka ir 
drausmė. Lankėmės ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje Nr.1Miejskie.Vedamame 
užsiėmime  dalyvavo 3 pedagogai – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, ergoterapeutė  
ir mokytoja pagalbininkė. Vaikai užsiėmime dirba visi, tvyro drausmė ir tvarka. 
Komentarai ir pasiūlymai - Norisi ,kad ir Alytuje būtų galimybė dirbti specialistui su 
kiekvienu specialiųjų poreikių vaiku atskirai. 
 
4 diena 
Vizitas į spec.mokyklą II LO. Šioje mokykloje mokosi specialiųjų poreikių 175 mokiniai 
nuo ikimokyklinukų iki gimnazijos profesijos klasių iki 24 metų.Klasėje po 4-8 vaikus 
dirba 2 pedagogai. Gimnazistai baigia mokyklą igiję profesiją, turėdami socialinius 
įgūdžius. 
Gižycko švietimo pagalbos centre stebėjome pedagogės K.Latacz veiklą kamertono 
metodu. 



Pasiūlymas - būtų naudinga ir Alytaus specialistams išmokti dirbti kamertono 
metodu.Užsiėmimų metu patalpa užsirakinama,kad netrukdytų pašaliniai. 
 
5 diena 
Supažindino su bibliotekos veikla: sudomina vaikus skaitymu,organizuoja įvairius 
metodinius renginius. Su direktore ir darbuotojomis aptarėme savaitės veiklą 
numatėme bendradarbiavimo kryptis. Veikla įdomi ir prasminga. 
Pasiūlymas-PPT galėtų būti biblioteka ir organizuojama specialiosios literatūros 
sklaida.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Apibendrinti pasiūlymai Alytaus PPT: 
 
1.įsigyti BFB įrenginį ir metodiką; 
2.įrengti Alytaus m. PPT muzikos terapijos kabinetą vaikams autistams; 
3.kaupti ir plėsti pedagoginę, psichologinę biblioteką PPT, vykdyti pedagoginės 
psichologinės literatūros sklaidą; 
4. aktyviai dalyvauti profesinio orientavimo srityje; 
5.organizuoti grupinius užsiėmimus vaikams, nelankantiems ikimokyklinių ugdymo 
įstaigų, kuriuos vestų įvairūs specialistai; 
6.organizuoti poilsio pertraukėles, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius, siekiant 
išvengti profesinio perdegimo; 
7.Alytaus m. mokykloms, kuriose yra integruojami vaikai, suteikti tėvams galimybę 
rinktis klasę – mažesnę su integruotais ar didesnę be integruotų spec. poreikių vaikų; 
8.skirti papildomus ilgalaikius užsiėmimus vietoje, o ne tik atlikti vaikų ištyrimą; 
9. padėti integruoti neįgaliuosius į darbo rinką; 
10.galimybė mokyklose/darželiuose dirbti specialistui su kiekvienu specialiųjų 
poreikių vaiku atskirai, o ne grupėmis; 
11.PPT veikloms praplėsti siūlome įsigyti kineziterapeutą.  



12.Daugiau bendradarbiauti su miesto švietimo įstaigomis. 
13.Mokyklose būtinas  lytinio švietimo specialistas, reikia daugiau patirties dalijimosi 
tarp  Alytaus ir Gižycko specialistų, dirbančių su specialiųjų poreikių vaikais. 
14.Alytaus PPt vesti grupinius mamų ir vaikų užsiėmimus. 
15.Gal pavyktų įsigyti kamertoną ir išmokti dirbti su juo. Reikia įsigyti vaikams 
tinkamų, gal minkštų baldų. 
16.Būtų naudinga ir Alytaus specialistams išmokti dirbti kamertono 
metodu.17.Užsiėmimų metu specialisto patalpa užsirakinama,kad netrukdytų 
pašaliniai. 
18.Alytuje labai reikalinga psichologo pagalba tiek specialiųjų poreikių vaikams, tiek 
jų tėvams. PPT reikia keisti - iš tarnybos į centrą, kur būtų galima teikti įvairiapusę 
specialistų pagalbą, skirti papildomus ilgalaikius užsiėmimus kurie vyktų tarnyboje, o 
ne tik nustatinėti ugdymo lygį. 
 
Informaciją pagal stažuočių dalyvių 
 ataskaitas parengė Birutė Salickienė 
2018 m. lapkričio 30 d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


