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1. Copiii nu sunt mini-persoane cu mini-drepturi

Copiii au drepturi. Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului 
recunoaşte copiii ca deţinători a numeroase drepturi esenţiale. În Europa, 
protecţia drepturilor fundamentale ale copilului este consolidată mai ales 
ca urmare a Convenţiei europene a drepturilor omului şi a Cartei sociale 
europene. Pentru a da numai câteva exemple, cităm dreptul la viaţă, dreptul 
de a nu fi supus la pedepse sau tratamente inumane sau degradante, protecţia 
faţă de munca forţată sau sclavie, respectul vieţii private şi de familie, dreptul 
la protecţie împotriva pericolelor, dreptul la educaţie.

Programul pe 3 ani al Consiliului Europei „Construirea unei Europe 
cu şi pentru copii” vizează garantarea respectării drepturilor copilului 
peste tot şi de către toţi în Europa.
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2. Copiii sunt vulnerabili. Ei au nevoie de mai multă 
protecţie, nu de mai puţină

Copiii sunt victime a numeroase forme de violenţă, ei sunt exploataţi ca 
sclavi, soldaţi, muncitori. Copiii sunt neglijaţi, maltrataţi, mutilaţi, omorâţi. 
Această violenţă se manifestă pe stradă, la şcoală, la spital, pe Internet, 
în centrele de detenţie, în media, acasă şi în alte locuri în care copiii se 
presupune că sunt în securitate. Copiii sunt vulnerabili. Pentru a-şi satisface 
cele mai multe din dorinţe, ei depind de adulţi. Ei nu se pot apăra ei înşişi 
şi cer adulţilor un sfat. De aceea trebuie luate măsuri speciale pentru a 
compensa vulnerabilitatea copiilor.

Programul „Construirea unei Europe cu şi pentru copii” vizează 
eradicarea tuturor formelor de violenţă asupra copiilor. El are la bază 
4 principii (4P): protecţia copiilor, prevenirea violenţei, urmărirea 
delicvenţilor şi participarea copiilor. Printre altele trebuie acordată o 
atenţie specială celor mai vulnerabili copii: celor cu disabilităţi, celor 
care trăiesc în sărăcie şi celor care nu sunt întreţinuţi de părinţii lor.
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3. Nimic nu poate justifica violenţa împotriva copiilor

În multe ţări europene societatea tolerează şi chiar aprobă anumite forme 
curente de violenţă asupra copiilor, mai ales cele din familie. Totuşi, nici o 
tradiţie, religie, credinţă, situaţie economică sau metodă „pedagogică” nu 
poate, niciodată, justifica lovirea, mutilarea, violarea, umilirea unui copil 
sau a oricărei alte forme care aduce atingere demnităţii lui. Continentul 
european trebuie să devină un spaţiu în care să nu mai existe practici de 
natura pedepselor corporale.

Programul „Construirea unei Europe cu şi pentru copii” va milita 
împotriva tuturor formelor de violenţă asupra copiilor, dedicându-
se în special: sensibilizării, educării, pregătirii şi dezvoltării unor 
competenţe pentru promovarea unei culturi a non-violenţei şi pentru 
a atinge nivelul de toleranţă zero.
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4. Orice violenţă împotriva copiilor poate fi evitată

Cele mai multe cazuri de violenţă asupra copiilor rămân invizibile. Copiilor 
le e frică să le semnaleze, iar adulţii nu urmăresc cum trebuie cazurile 
declarate. Ca urmare a lipsei de informaţii şi studii, guvernelor le este greu 
să elaboreze politici eficiente de prevenire.

Programul „Construirea unei Europe cu şi pentru copii” va ajuta 
statele să stabilească strategii de prevenire a violenţei asupra 
copiilor. El va viza ameliorarea sistemelor care facilitează semnalarea 
cazurilor de violenţă prin intermediul serviciilor pentru copii, a 
măsurilor de sprijinire a familiei, reperării precoce şi a constatării 
profesioniste a cazurilor de maltratare. El va contribui, de asemenea, 
oferind autorităţilor şi profesioniştilor capacitatea de a răspunde 
rapid şi adecvat, cazurilor de violenţă semnalate.
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5. Protecţia copiilor necesită o abordare strategică

Complexitatea şi importanţa problemelor care sunt în joc cât şi multitudinea 
de actori implicaţi necesită o abordare strategică. Statele trebuie să definească 
obiective pe termen scurt şi lung, să examineze cadrul lor legislativ şi 
instituţional şi să lanseze procese de participare care să poată mobiliza 
ansamblul partenerilor şi resurselor disponibile.

Programul „Construirea unei Europe cu şi pentru copii” va ajuta 
statele să consolideze şi să dezvolte strategiile naţionale destinate 
protejării drepturilor copilului. El le va ajuta, de asemenea, să 
conceapă un cadru juridic complet, coerent şi accesibil. El va 
propune modele eficiente pentru cadrul instituţional şi va încuraja 
lansarea unor procese participative pentru elaborarea şi aplicarea 
politicilor naţionale.
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6. Drepturile copiilor ne privesc pe noi toţi

Drepturile copilului trebuie să stea la baza deciziilor tuturor autorităţilor şi 
instituţiilor. Toţi profesioniştii, mai ales cei care sunt în mod obişnuit în contact 
cu copiii (personalul sectorului de sănătate şi de asistenţă socială, profesorii, 
avocaţii, judecătorii, jurnaliştii şi poliţiştii), particularii (mai ales părinţii) şi 
sectorul de afaceri au responsabilitatea protecţiei copiilor. Trebuie recunoscut 
şi sprijinit pe deplin rolul jucat de instituţiile independente şi de organizaţiile 
neguvernamentale.

Dar drepturile copilului se referă, înainte de toate, chiar la copii. Şi totuşi puţini 
copii îşi cunosc drepturile sau ştiu cum să şi le valorizeze. Copiii trebuie să 
aibă acces la informaţii privind drepturile lor şi să fie autorizaţi şi încurajaţi să 
participe la procesul de luare a deciziilor care le afectează viaţa.

Programul „Construirea unei Europe cu şi pentru copii” intenţionează 
să mobilizeze toate sectoarele societăţii, să le sensibilizeze asupra 
responsabilităţilor lor specifice şi să le consolideze capacitatea de a 
preveni violenţa şi de a proteja copiii. El va ameliora accesul copiilor la 
informaţii şi va dezvolta metode şi instrumente care să permită asigurarea 
unei participări reuşite a copiilor la toate nivelurile: local, regional şi 
naţional.
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7. Drepturile copiilor conduc spre dezvoltarea Europei

Situaţia copiilor s-a ameliorat mult ca urmare a cooperării internaţionale. 
Aceasta este esenţială căci sunt urgente găsirea unor soluţii la problemele cu 
care se confruntă numeroase ţări din Europa şi lupta împotriva criminalităţii 
transfrontaliere şi a victimelor ei (criminalitatea din spaţiul cibernetic şi traficanţii 
de copii beneficiază deseori de lipsa cooperării internaţionale).

Consiliul Europei a fost fondat în 1949 pentru a reconstrui Europa având la 
bază 3 piloni: drepturile omului, democraţia şi statul de drept. Mandatul său 
determină statele membre (47)1 să coopereze şi să se angajeze în construirea 
unui spaţiu în care copiii să crească simţindu-se fericiţi şi în securitate.

Programul „Construirea unei Europe cu şi pentru copii” va beneficia 
pe deplin de cooperarea internaţională. El va combina instrumente 
importante, cum ar fi stabilirea normelor, proceselor de monitorizare, 
elaborarea politicilor, asistenţa tehnică şi sensibilizarea şi le va pune 
în serviciul drepturilor copilului. El va acţiona în parteneriat cu alţi 
actori importanţi din Europa, cum ar fi Uniunea Europeană şi UNICEF 
şi va asigura o continuare adecvată recomandărilor formulate de 
studiul Naţiunilor Unite privind violenţa asupra copiilor.

1 NB: în 2007 sunt 47 de state membre.
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„Construirea unei Europe cu şi pentru copii”: 
stadiul activităţilor

Consiliul Europei este organizaţia interguvernamentală cel mai bine plasată 
în Europa pentru a aborda într-o manieră adecvată problema drepturilor 
copiilor, căci el este în măsură să:

1. combine instrumente foarte pertinente: definirea normelor, monitorizarea 
angajamentelor, dezvoltarea politicilor, programele de cooperare şi asistenţă 
şi activităţile de educare, pregătire şi comunicare;

2. mobilizeze cu uşurinţă 4 actori principali (cei 4 piloni): guvernele, 
parlamentele, autorităţile locale şi ONG-urile.

Ansamblul organismelor, instituţiilor şi al marilor entităţi administrative 
ale Consiliului Europei răspund de orientarea programului şi contribuie 
deja la realizarea obiectivelor acestuia. Această „activitate în echipă” la 
nivelul Organizaţiei este animată de un grup de lucru (task force) în care 
sunt reprezentate toate serviciile adecvate ale Consiliului Europei şi de o 
unitate de coordonare a programului (în cadrul secretariatului Directoratului 
General de Coeziune Socială).

Paginile următoarea menţionează exemple de activităţi în curs din cadrul 
Consiliului Europei.
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I. Evaluarea normelor

Unul dintre principalele atuuri ale Consiliului Europei este capacitatea 
sa de a elabora norme. Numeroase instanţe interguvernamentale 
impulsionează această activitate şi participă la ea. Mai multe texte 
juridice sunt în curs de redactare:

proiectul de convenţie şi de recomandare privind exploatarea sexuală şi • 
abuzul asupra copiilor;

proiectul de recomandare privind parentalitatea pozitivă şi non-• 
violentă;

proiectul de recomandare privind responsabilitatea copiilor în noul • 
context mediatic;

definirea normelor de protecţie a copiilor faţă de conţinutul nociv • 
difuzat de media şi de alte servicii de informare;

proiectul de recomandare privind participarea tinerilor minorităţilor;• 

proiectul de recomandare ce include Regulile europene pentru • 
delicvenţii juvenili privaţi de libertate sau supuşi sancţiunilor sau 
măsurilor aplicate în comunitate;

revizuirea Convenţiei europene în materia adopţiei;• 

elaborarea unei Carte a Consiliului Europei privind educaţia pentru • 
cetăţenie democratică şi pentru drepturile omului.
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Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei adoptă recomandări, 
rezoluţii şi avize privind copiii. Rapoartele citate mai jos pot genera 
adoptarea unor texte de referinţă:

raportul privind aplicarea mijloacelor juridice şi a altor mijloace utile • 
luptei împotriva violenţei şi a tuturor formelor de exploatare şi abuz a 
copiilor;

raportul privind orfanii Sida şi copiii vulnerabili;• 

raportul privind situaţia sanitară şi socială a copiilor care trăiesc în • 
zone de conflict sau post conflict în Europa;

raportul privind sinuciderea copiilor şi adolescenţilor în Europa: o • 
gravă problemă a sănătăţii publice;

raportul privind prevenirea primei violenţe asupra copiilor: abandonul • 
la naştere.
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II. Monitorizarea angajamentelor

Mai multe mecanisme asigură monitorizarea aplicării de către statele membre 
a angajamentelor lor faţă de drepturile omului. Organismele statutare ale 
Consiliului Europei (Adunarea Parlamentară şi Comitetul Miniştrilor) au 
creat diferite sisteme de supraveghere (pe ţări, pe teme sau pe tratate de 
referinţă). Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi deciziile 
şi concluziile Comitetului european al drepturilor sociale sunt exemple de 
mare importanţă.

O altă instituţie independentă, Comisarul pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, contribuie considerabil la evaluarea situaţiei din ţările 
vizitate. În rapoartele şi activităţile sale, Comisarul este preocupat din ce în 
ce mai mult de problemele legate de drepturile copiilor.

Organismele de monitorizare sunt încurajate să acorde o atenţie particulară 
problemelor referitoare la drepturile copiilor. Programul „Construirea unei 
Europe cu şi pentru copii” va examina sistematic deciziile, rapoartele şi 
recomandările referitoare la drepturile copiilor.



20

III. Dezvoltarea politicilor

Consiliul Europei deţine o expertiză solidă în dezvoltarea politicilor. 
Majoritatea acestor activităţi este realizată de comitetele directoare, care sunt 
compuse din reprezentanţi ai guvernelor, observatori ai ONG-urilor („al 4-lea 
pilon” al Organizaţiei) şi din alte organizaţii interguvernamentale. Comitetele 
directoare reprezintă arhitecţii politicilor sectoriale ale Consiliului Europei, 
Comitetele directoare din segmentul cooperării juridice, al drepturilor 
omului, al coeziunii sociale, al culturii, educaţiei şi al tineretului tratează 
diverse aspecte ale drepturilor copiilor, cum ar fi:

accesul copiilor romi la educaţie;• 

educaţia privind cetăţenia democratică;• 

drepturile copiilor ce trăiesc în instituţii;• 

drepturile copiilor cu disabilităţi;• 

integrarea copiilor migranţilor;• 

participarea copiilor: dezvoltarea metodelor, reţelelor şi mijloacelor, • 
acordându-se o atenţie specială copiilor victime ale excluziunii (copii 
migranţi, copiii străzii, copii care trăiesc în instituţii, copii handicapaţi);
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analiza politicilor naţionale de tineret corelată cu politicile referitoare la • 
copii;

analiza cadrului juridic şi instituţional la nivel naţional şi local, identificarea • 
bunelor practici şi elaborarea metodelor de strategii naţionale pentru 
protecţia drepturilor copiilor;

analiza politicilor de prevenire la nivel naţional şi local, identificarea • 
bunelor practici şi elaborarea unor modele de politici de prevenire la nivel 
naţional şi local;

elaborarea unor linii directoare pentru o parentalitate fără violenţă;• 

elaborarea unui ansamblu de instrumente pentru decidenţi în domeniul • 
educaţiei pentru cetăţenie democratică şi pentru drepturile omului.

IV. Cooperare şi asistenţă

La solicitarea ţărilor interesate, Consiliul Europei cooperează cu autorităţile 
naţionale şi oferă asistenţă mai ales în domeniile următoare: reformă 
legislativă, elaborarea politicilor şi cadrelor instituţionale, formarea 
profesioniştilor.
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V. Activităţi de educare, comunicare şi formare

Normele şi politicile trebuie să fie acompaniate de comunicare, educare şi 
strategii de formare. Activităţile în curs includ:

dezvoltarea unui site Internet consacrat drepturilor copiilor;• 

dezvoltarea unui site Internet pentru copii;• 

publicarea unor manuale; cum ar fi: folosirea Internetului, violenţa în • 
mediul şcolar, guvernarea democratică în şcoală;

elaborarea de manuale pentru formatori privind: educaţia pentru drepturile • 
omului pentru şi cu copiii (Compasito), violenţa asupra femeilor, violenţa 
la şcoală etc.;

publicarea unei versiuni accesibile copiilor şi tinerilor a „Cartei privind • 
participarea tinerilor la viaţa locală şi regională”;

campanii de informare asupra unor probleme specifice, cum ar fi: abuzul • 
sexual, pedepsele corporale, violenţa în mediul şcolar, violenţa din media;

organizarea de activităţi şi campanii la nivel naţional.• 
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Consiliul Europei şi 
drepturile copilului

PRINCIPALELE TEXTE JURIDICE

I. Convenţii
Principalele convenţii

Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (1950)• 

Carta socială europeană (1961)• 

Carta socială europeană revizuită (1996)• 

Protocolul adiţional la Carta socială europeană care prevede un sistem de reclamaţii • 
colective (1995)

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor • 
inumane sau degradante (1987)

Alte convenţii

Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane • 
(2005)

Convenţia privind relaţiile personale referitoare la copii (2003)• 

Convenţia privind criminalitatea cibernetică (2001)• 
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Convenţia europeană privind naţionalitatea (1997)• 

Convenţia europeană privind exercitarea drepturilor copiilor (1996)• 

Convenţia europeană privind recunoaşterea şi executarea deciziilor în materia • 
custodiei copiilor şi restabilirea custodiei copiilor (1980)

Convenţia europeană privind statutul juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei • 
(1975)

Convenţia europeană în materia adopţiei copiilor (1967)• 

Texul acestor convenţii în limba engleză şi franceză poate fi găsit la adresa: http://
conventions.coe.int/

II. Recomandări şi rezoluţii ale Comitetului Miniştrilor (1990 – 2006)
Recomandarea Rec(2006)1 privind rolul consiliilor naţionale de tineret în • 
dezvoltarea politicilor de tineret

Recomandarea Rec(2005)5 referitoare la drepturile copiilor care trăiesc în instituţii• 

Recomandarea Rec(2004)13 referitoare la participarea tinerilor la viaţa locală şi • 
regională

 Recomandarea Rec(2003)20 referitoare la noile metode de tratare a delicvenţei • 
juvenile şi rolul justiţiei pentru minori

Recomandarea Rec(2002)5 privind protecţia femeilor împotriva violenţei• 

Recomandarea Rec(2001)16 privind protecţia copiilor împotriva exploatării • 
sexuale
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Recomandarea Rec(2001)10 privind cadrul european de etică al poliţiei• 

Recomandarea Rec(2000)11 privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane în • 
scopul exploatării sexuale

Recomandarea Rec(98)8 privind participarea copiilor la viaţa socială şi a familiei• 

Recomandarea Rec(97)19 privind prezenţa violenţei în media electronice• 

Recomandarea Rec(97)13 privind intimidarea martorilor şi dreptul la apărare• 

Recomandarea Rec(94)14 privind politicile coerente şi integrate referitor la familie• 

Recomandarea Rec(93)2 privind aspectele medico-sociale ale relelor tratamente • 
(abuzului) aplicate copiilor

Recomandarea Rec(91)11 privind exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia cât • 
şi traficul de copii şi tineri

Recomandarea Rec(91)9 privind măsuri urgente referitoare la familie• 

Recomandarea Rec(90)2 privind măsurile sociale privind violenţa în familie• 

Rezoluţia ResAP(2005)1 privind protecţia adulţilor şi copiilor cu disabilităţi • 
împotriva abuzului

Texul acestor recomandări şi rezoluţii în limba engleză şi franceză poate fi găsit la 
adresa: http://www.coe.int/t/cm/adoptedTexts_en.asp
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III. Recomandări şi rezoluţii ale Adunării Parlamentare (1990-2005)
Recomandarea 1703(2005) – protecţia şi asistenţa pentru copiii separaţi de părinţi, • 
care solicită azil

Recomandarea 1698(2005) – drepturile copiilor în instituţii: o continuare a • 
Recomandării 1601(2003) a Adunării Parlamentare

Recomandarea 1666(2004) – interzicerea pedepselor corporale asupra copiilor în Europa• 

Recomandarea 1596(2003) – situaţia tinerilor migranţi în Europa• 

Recomandarea 1632(2003) – adolescenţii în suferinţă: o abordare socială şi sanitară • 
a suferinţei tinerilor

Recomandarea 1601(2003) – îmbunătăţirea sorţii copiilor abandonaţi în instituţii• 

Recomandarea 1561(2002) – măsuri sociale în favoarea copiilor războiului în • 
Europa de Sud-Est

Recomandarea 1555(2002) – imaginea femeii în media• 

Recomandarea 1551(2002) – construirea în sec. XXI a unei societăţi cu şi pentru • 
copii: continuarea strategiei europene pentru copii [Recomandarea 1286(1996)]

Recomandarea 1545(2002) – campania împotriva traficului de femei• 

Recomandarea 1532(2001) – o politică socială dinamică în favoarea copiilor şi • 
adolescenţilor în mediul urban

Recomandarea 1526(2001) – o campanie împotriva traficului de minori pentru • 
dezamorsarea filierei de est a Europei: cazul Moldovei

Recomandarea 1523(2001) – sclavia domestică• 
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Recomandarea 1501(2001) – responsabilitatea părinţilor şi profesorilor în educaţia • 
copiilor

Recomandarea 1459(2000) – Planul de acţiune în favoarea copiilor din Kosovo• 

Recomandarea 1449(2000) – migraţia clandestină din sudul Mediteranei către • 
Europa

Recomandarea 1443(2000) – respectarea drepturilor copiilor în cazul adopţiei • 
internaţionale

Recomandarea 1398(1999) – situaţia copiilor în Albania• 

Recomandarea 1371(1998) – abuzul asupra copiilor• 

Recomandarea 1336(1997) – prioritate asupra luptei împotriva exploatării muncii • 
copiilor

Recomandarea 1286(1996) – o strategie europeană pentru copii• 

Recomandarea 1121(1990) – drepturile copiilor• 

Rezoluţia 1337(2003) – migraţiile conectate cu traficul de femei şi prostituţia• 

Rezoluţia 1307(2002) – exploatarea sexuală a copiilor: toleranţă zero• 

Rezoluţia 1291(2002) – răpirea  internaţională a unui copil de unul dintre părinţi• 

Rezoluţia 1247(2001) – mutilarea sexuală feminină• 

Rezoluţia 1215(2000) – campania împotriva recrutării copiilor soldaţi şi participarea • 
lor la conflicte armate
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Rezoluţia 1212(2000) – violul în conflictele armate• 

Rezoluţia 1099(1996) – exploatarea sexuală a copiilor• 

Texul acestor recomandări şi rezoluţii în limba engleză şi franceză poate fi găsit la 
adresa: http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListing_E.asp

IV.  Recomandările şi rezoluţiile Congresului Autorităţilor Locale şi 
Regionale al Consiliului Europei

Recomandarea 135(2003) privind parteneriatele locale pentru prevenirea şi lupta • 
împotriva violenţei în şcoală

Recomandarea 53(1999) privind politicile pentru copiii/adolescenţii lipsiţi de • 
familii

Rezoluţia 160(2003) asupra parteneriatelor locale pentru prevenirea şi lupta • 
împotriva violenţei din şcoală

Rezoluţia 74(1999) privind politicile pentru copiii/adolescenţii lipsiţi de familii.• 

Texul acestor recomandări şi rezoluţii în limba engleză şi franceză poate fi găsit la 
adresa: 
http://www.coe.int/t/congress/4-Texts/adoptedTexts_en.asp
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Construieşte împreună cu noi!

Desenele programului « Construirea unei Europe cu şi pentru copii » 
sunt inspirate dintr-un tangram. Tangramul este un joc chinezesc de 
gândire similar cu un puzzle. Scopul este de a realiza forme din 7 piese 
standard: 5 triunghiuri din care 2 mai mari, unul mediu si 2 mai mici, 
un pătrat si un paralelogram. La prima privire realizarea formelor pare 
simplă, dar după mai multe încercări s-ar putea să vă schimbaţi părerea! 
Dacă n-aţi mai jucat acest joc înainte, încercaţi să reproduceţi ilustraţiile 
din această cărticică utilizând piesele decupate din pagina următoare. 
Dacă nu reuşiţi, rugaţi un copil să vă ajute sau uitaţi-vă la rezolvările de 
la paginile 33 şi 34. 



Tangram



Tangram



33

Soluţii



34

Soluţii



Unitatea de coordonare
„Construirea unei Europe cu şi pentru copii”

DGIII – Coeziune socială, Consiliul Europei
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel.: +33 3 90 21 52 51
Fax: +33 3 90 21 52 85
www.coe.int/children

Traducerea în limba română: 
Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti
Str. Alexandru Donici nr. 6, sector 2, Bucureşti 020478
Tel: +40 21 211 68 10
Fax: +40 21 211 99 97
www.coe.ro ; e-mail: info.office@coe.ro
Romanian
                                                







38



<<
  /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


