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ZPRÁVA

SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
za rok 2013

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě
oddíl O, vložka 1225 k 15.11.2013 a registrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje jako poskytovatel sociálních a zdravotních služeb
předkládá
v souladu se zákonem č. 248/2005 Sb., Zákon o obecně prospěšných společnostech a
o změně a doplnění některých zákonů, ve smyslu zásad zákona č. 108/2006 Sb., zákon
o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních
věcí
Výroční zprávu za rok 2013.
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Úvodní slovo
Rok 2013 byl pro naši společnost rokem významným. SLEZSKÁ HUMANITA změnila
svou právní formu z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Tuto přeměnu se
podařilo zvládnout bez větších obtíží díky notáři a zaměstnancům, kteří se na této významné
události podíleli. Tímto bych jim chtěla za odvedenou práci poděkovat.
Bez závažných nedostatků jsme absolvovali státní inspekci provedenou úřadem práce
ČR, krajskou pobočkou v Ostravě zaměřenou na kontrolu povinností poskytovatele a dodržování
standardů kvality.
I když se značně snížily dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, podařilo se nám
i přes tuto obtížnou situaci realizovat služby, aniž by to klienti jakkoli pocítili.
Díky poskytnutým dotacím jsme mohli nadále poskytovat sociální a zdravotnické služby
pro ty, kteří naši pomoc potřebují. Klientům jsme mohli zkvalitnit život prožitý v našich
domovech.
Dovybavili jsme domovy elektrickými polohovatelnými postelemi, vytvořili v domově
novou relaxační místnost a ve středisku stravovacího provozu jsme vytvořili novou místnost pro
expedici stravy.
Pro kvalitní péči o klienty je nezbytný kvalifikovaný personál. Naším cílem je vzdělávání
a zdokonalování pracovního týmu, aby naše výsledky byly ještě lepší a naše společnost byla
schopná realizovat další nové projekty.
Za významnou finanční, ale i materiální podporu děkujeme především Ministerstvu práce
a sociálních věcí, Moravskoslezskému kraji, městům a obcím, firmám, ale také soukromým
dárcům, bez kterých by se naše společnost neobešla.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, ale i externím spolupracovníkům
společnosti za kvalitně odvedenou práci. Děkuji členům správní a dozorčí rady a také bývalým
členům představenstva a revizní komise za vykonané práce pro společnost.

Gertruda Remešová
ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY,
obecně prospěšné společnosti
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Základní údaje
Podle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a
o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, změnilo občanské sdružení
SLEZSKÁ HUMANITA, o.s. humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc se
sídlem Karviná-Nové Město, Sokolovská 1761/36, IČ:42864917 registrované dne 11.9.1991
Ministerstvem vnitra pod č.j. VSC/1-7157/91-R, dle zákona 83/1990 Sb., právní formu na
obecně prospěšnou společnost.
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
webové stránky:

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
obecně prospěšná společnost
Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové Město
42864917
www.slezskahumanita.cz

Od 1.1.2013-14.11.2013 měla SLEZSKÁ HUMANITA, občanské sdružení toto složení:
 11 členné představenstvo,
 ředitel,
 5 člennou revizní komisi,
 132 členů.

Organizační struktura
Ředitel:

Gertruda Remešová, den vzniku funkce 15.11.2013

Správní rada: předsedkyně
členové

Gertruda Siwková, den vzniku funkce 15.11.2013
Zofie Szewieczková, den vzniku funkce 15.11.2013
Petra Stasiewská, den vzniku funkce 15.11.2013
Věra Dittmannová, den vzniku funkce 15.11.2013
Marie Kufová, den vzniku funkce 15.11.2013
Hana Pierzchalová, den vzniku funkce 15.11.2013

Dozorčí rada: předsedkyně
členové

Anna Kukuczková, den vzniku funkce 15.11.2013
Libuše Klementová, den vzniku funkce 15.11.2013
Halina Lipková, den vzniku funkce 15.11.2013
Jaroslava Mašková, den vzniku funkce 15.11.2013
Edita Valečková, den vzniku funkce 15.11.2013
Jaroslav Tekelík, den vzniku funkce 15.11.2013
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Hlavní činnost
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost se zaměřuje především na
zajištění doživotní péče o nemocné seniory v Domovech pro seniory a také na pomoc nemocným
v domácí péči. Součástí poskytovaných služeb je také půjčování kompenzačních, rehabilitačních
pomůcek do domácností, organizace akcí pro volný čas seniorů a rodin s dětmi.
Pro plynulý chod výše jmenovaných služeb má společnost zřízena pomocná střediska:
ředitelství, kde pracuje tým zaměstnanců, kteří se starají o řádný chod společnosti, středisko
stravovacího provozu, kde se vytváří celodenní strava pro klienty a středisko technického
provozu, které má na starosti rozvoz stravy a veškeré opravy na všech objektech.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Osobní asistence
Osobní asistentky vykonávaly tuto činnost u těžce nemocných osob v jejich
domácnostech, činnosti spočívající především ve vykonávání prací při podávání jídla, zajištění
hygieny, doprovodu na procházkách a pomoci příbuzným v celodenní péči o jejich rodinného
příslušníka, včetně sobot a nedělí.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba poskytovala pomoc seniorům v podobě pomoci při osobní hygieně,
úklidu domácnosti, doprovodu k lékařům a obstarávání nákupu.

Domovy pro seniory
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost provozuje 4 domovy pro seniory.
 Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Karviné,
 Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Orlové,
 Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Českém
Těšíně,
 Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Horní
Suché
Podle zákona č. 108/2006 Sb., Zákona o sociálních službách § 49 domovy pro seniory
poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
V domovech se dle fakultativního ceníku poskytovaly mimo jiné následující služby:
kanisterapie, léčebná rehabilitace, pedikúra, kadeřnictví, náboženská služba a bufet. Lékařský
dohled v jednotlivých domovech zajišťovali smluvní lékaři.
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SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
734 01 Karviná-Mizerov, Tyršova č.p. 2346
Domov pro seniory provozuje sociální služby od 2007. Nachází se v prostorách bývalé
mateřské školy Magistrátu města Karviné. Nájemní smlouva je podepsaná se statutárním městem
Karviná od 01.07.2007 na dobu neurčitou. Kapacita domova je 40 míst. Domov má 22
zaměstnanců.
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
735 14 Orlová-Lazy, č.p. 870.
Domov pro seniory provozuje sociální služby od roku 2003. Nachází se v prostorách
bývalého zdravotnického střediska l. pomoci Dolu Lazy. Nájemní smlouva je uzavřená s
pronajímatelem RPG RE Land, s.r.o. na dobu určitou od 01.04.2010 do 31.03.2015. Kapacita
domova je 55 lůžek. Domov má 32 zaměstnanců.
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
737 01 Český Těšín, Příkopa 880/2, Český Těšín
Domov pro seniory provozuje sociální služby od roku 2004. Nachází se v bývalé
občanské vile postavené ve 30. letech minulého století. Městský úřad v Českém Těšíně daroval
v roce 2005 SLEZSKÉ HUMANITĚ, o.s. pro účely sociálních služeb tuto budovu a pozemky
v Českém Těšíně. Domov pro seniory má 30 míst z toho 18 míst pro muže a 12 míst pro ženy.
V domově pracuje 18 zaměstnanců.
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
735 35 Horní Suchá, Vnitřní 921/5
Domov pro seniory provozuje sociální služby od roku 2009. Nachází se v prostorách
bývalé mateřské školy Obecního úřadu v Horní Suché. Rekonstrukci budovy provedla obec.
Nájemní smlouvu má společnost podepsanou s Obecní úřadem v Horní Suché od 26.06.2009 na
dobu 15-ti let. Společnost domov pro seniory vybavila a provozuje ho se závazkem přednostního
přijetí 15 žadatelů obce do pobytové péče. Domov má kapacitu 30 míst pro ženy i muže.
V domově pracuje 19 zaměstnanců.

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
Společnost vytvořila Domácí komplexní ošetřovatelskou péči: posláním DKOP
bylo zajistit klientům ve vlastním sociálním prostředí takový rozsah potřebné péče, aby
k hospitalizaci klienta nebo umístění do pobytové služby docházelo, jen pokud je to
nezbytně nutné. DKOP zahrnovala tyto služby: domácí zdravotní péči, pečovatelskou
službu, osobní asistenci, půjčování kompenzačních pomůcek.

Nestátní zdravotnické zařízení
Domácí zdravotní péče byla zajišťována 10 registrovanými sestrami, které ošetřovaly
celkem 100 -120 klientů denně v domácí péči- nepřetržitém provozu v Karviné a okolních
obcích. Průměrně ošetřuje l registrovaná sestra denně 12-15 klientů. V sobotu a neděli zajišťuje l
sestra péči o 45-55 klientů, především těch, u nichž byla ukončena hospitalizace v nemocnici.
Proti předchozím letům vzrostla potřeba zajištění onkologicky nemocných i dětských
hemofiliků, proto byl celý kolektiv proškolen v novinkách l. pomoci, hospicové péči a
specifikách ošetřování dětí trpící hematologickými nemocemi.
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Půjčovna zdravotnických potřeb a ortopedických pomůcek do domácnosti
Domácí péči a pomoc nemocným doplňovala půjčovna lůžek a rehabilitačních potřeb,
které byly dodány klientovi do domácnosti. Postele nemocničního typu jsou dočasným řešením
v rodinách, kde klient čeká na polohovací elektrickou postel od zdravotní pojišťovny.

Senior program
V roce 2013 uspořádala SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
následující akce:
 Jarní pobyt v Beskydech pro 15 seniorů,
 Letní ozdravný pobyt ve dvou turnusech pro 45 seniorů v Penzionu U Studánky v Horní
Lomné,
 Přednášku o kávě a čaji,
 Poznávací zájezd v Moravskoslezském kraji,
 Poznej svůj okres - zájezd po obcích Těšínska.

Rodinný program
Rodinný program podporuje spolupráci rodin s klienty domovů pro seniory SLEZSKÉ
HUMANITY, obecně prospěšné společnosti při oslavách životních jubileí a styku s nejbližšími
příbuznými, dětmi a vnoučaty.
V roce 2013 se konaly v domovech pro seniory rodinné oslavy jubileí klientů 80-letých,
90-letých,100-letých.

Doplňková činnost
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost má jako doplňkovou činnost
zřízenou Hostinská činnost.

Historický vývoj
SLEZSKÁ HUMANITA byla původně založená v roce 1921 jako Spolek pro pomoc
dělnictvu v Orlové a Karviné. Byla zaměřená na prevenci tuberkulózy a zmírnění bídy
obyvatelstva. Organizace dostala státní dotaci na výstavbu zdravotní pojišťovny v Karviné.
Myšlenka pomoci nemocným dětem, lidem trpícím tuberkulózou získala dárce mezi majetnými
občany a lékařskou veřejností. Dary a dotace státu umožnily vybudovat Plicní sanatorium
v Jablunkově, které bylo známé léčbou plicní tuberkulózy a operacemi plic.
Plicní sanatorium SLEZSKÉ HUMANITY fungovalo až do roku 1948, kdy došlo
k zestátnění a zániku SLEZSKÉ HUMANITY.
SLEZSKÁ HUMANITA vznikla opět v roce 1990 už jako občanské sdružení
s programem zdravotní a sociální pomoci občanům Moravskoslezského kraje. Členská základna
se postupem doby rozrostla o občany, mezi kterými byli také lékaři, zdravotníci a sociální
pracovníci v počtu 132 členech.
SLEZSKÁ HUMANITA, o.s. změnila k 15.11.2013 svou právní formu na obecně
prospěšnou společnost.
Výroční zpráva 2013
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Lidské zdroje
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost zaměstnávala k 31.12.2013
128 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Většinu zaměstnanců tvořily ženy v celkovém
počtu 118, mužů bylo jen 10. V domácí komplexní ošetřovatelské péči byli zaměstnáni:
všeobecné sestry, sociální pracovník a pečovatelky a osobní asistentky. V domovech pro seniory
byli zaměstnáni a pečovali o klienty pracovníci v různých profesích: všeobecné sestry,
pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci, pracovnicí základní výchovné
nepedagogické činnosti, uklízečky. V pomocných střediscích byli zaměstnáni tito pracovníci:
ředitel, účetní, mzdová účetní, účetní/pokladní, personalista/ekonom, vedoucí sekretariátu,
pracovník pro dotace, dále vedoucí stravovacího provozu, provozní stravovacího provozu,
kuchaři a pomocní kuchaři a provozní údržbu ve všech objektech zajišťovali: vedoucí údržby a
řidiči/údržbáři, samostatný odborný referent.
Kromě zaměstnanců v hlavním pracovním poměru pro organizaci pracovaly také osoby
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tyto osoby vykonávaly činnosti,
jako byly právní služby, rehabilitační služby nebo úklidové práce.

Činnosti o.p.s. v roce 2013
V roce 2013 byly sníženy státní dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a následně
se snížilo i dotování z měst a obcí. Značná kázeň při dodržení finančních prostředků nedovolila
větší údržbu ve střediscích a omezila se pouze na běžnou údržbu. V závěru roku se podařilo
zakoupit pro Domovy pro seniory 14 elektrických polohovacích postelí pro zlepšení komfortu
klientů. Všechny domovy pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
byly celoročně plně obsazeny nad 95%. Koncem roku na všech pracovištích bylo nutno
aktualizovat počítačový software a některé zastaralé počítače musely být vyměněny za nové.
V domově v Orlové došlo v roce 2013 ke zlepšení komfortu klientů obnovou lůžkového
fondu novými polohovacími elektrickými postelemi. Také se podařilo vytvořit novou relaxační
místnost. Domov již dříve absolvoval státní inspekci poskytování kvality sociální služby a
orientuje svou činnost na soustavné zlepšování života seniorů.
V domově v Karviné byla v únoru 2013 provedena úřadem práce ČR, krajskou
pobočkou v Ostravě státní inspekce zaměřená na kontrolu povinností poskytovatele a dodržování
standardů kvality. Doporučení byla splněna, závažné nedostatky nebyly zjištěny. Došlo ke
zlepšení zdravotní péče vytvořením izolačního pokoje. V domově byla doplněna zvedací
technika o zvedací přístroj a koupelnové sprchovací lehátko. Volnočasové aktivity byly
rozšířeny o volně přístupnou knihovnu pro klienty.
V domově v Českém Těšíně byly namontovány požární hlásiče na chodbách, půdě a ve
sklepě. Také byly vyměněny dveře ve skladu prádla za protipožární. Volnočasové aktivity byly
rozšířeny o vystoupení dětí ze základních škol. Byla zpracovaná dokumentace pro výměnu
elektřiny v celé budově s realizací v letech 2014-2015.
V domově v Horní Suché došlo k zastřešení příjezdové rampy za účelem zvýšení
bezpečnosti zaměstnanců i klientů při transportu a chůzi. Toto zastřešení realizovala
i financovala svými prostředky obec Horní Suchá. V zahradě byly instalovány zahradní lavičky a
obec zpracovala projekt na rekultivaci zahrady pro rok 2014. Rovněž došlo k výzdobě vstupního
areálu venkovními vyřezávanými sochami.
Výroční zpráva 2013
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Ve středisku stravovacího provozu došlo k rozšíření prostor o novou místnost pro
expedici stravy včetně jejího vybavení.
Kromě výše popsaných událostí, na které se společnost zaměřila, došlo také k velké
organizační změně. V důsledku chystaných změn v souvislost s přijetím nového občanského
zákoníku od 01.01.2014, rozhodlo představenstvo SLEZSKÉ HUMANITY, o.s. v březnu 2013
na svém zasedání o změně právní formy na obecně prospěšnou společnost a zahájilo přípravné
kroky k realizaci. Členové SLEZSKÉ HUMANITY, o.s. souhlasili se změnou právní formy a po
rozpuštění členské základny se rozhodli stát i nadále přáteli SLEZSKÉ HUMANITY, obecně
prospěšné společnosti, aby podporovali její poslání a cíle. Vytvořením zakládací listiny, kde se
určily veškeré důležité skutečnosti, volbou ředitele, členů správní a dozorní rady a následně
volbou jejich předsedů byla založena obecně prospěšná společnost. Tato byla zapsána do
rejstříku obecně prospěšných společností k 15.11.2013. Změna právní formy si nevyžádala
změnu identifikačního čísla, což nenarušilo podání žádostí o státní dotace pro rok 2014. Změna
právní formy byla následně oznámena patřičným státním institucím, městům, obcím a
spolupracujícím firmám.

Plány v roce 2014
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšné společnost bude ověřovat kontrolními
činnostmi naplňování poslání a cílů společnosti. Dále se bude zabývat zkvalitněním sociálních
služeb a volnočasových aktivit pro uživatele vytvořením odborných postupů sjednocujících tyto
činnosti v organizaci.
Také bude naplňovat veřejný závazek a bude se účastnit komunitních plánů
spolupracujících měst a obcí.
Dále se zaměří na zvýšení komfortu uživatelů v domovech tím, že dovybaví domovy
dalšími polohovatelnými postelemi, také bude pečovat o budovy a okolní zahrady.
Domácí komplexní ošetřovatelská péče se zaměří na zajišťování péče o děti trpící
hemofilií ve spolupráci s Klinickou hematologií v Ostravě a má v plánu zakoupit další nový
osobní automobil pro všeobecné sestry.
Domov pro seniory v Karviné bude usilovat ve spolupráci s Magistrátem města Karviné
o nutnou opravu střechy na budově.
Stravovací provoz v Karviné má v plánu provést výměnu oken, opravit terasu před
budovou, zakoupit šokový zchlazovač hotových pokrmů.
Domov pro seniory v Horní Suché bude spolupracovat s Obecním úřadem v Horní
Suché při plánované rekultivaci zahrady a ostatních společných činnostech. (Řezbářský plenér)
Domov pro seniory v Českém Těšíně plánuje zahájit l. etapu výměny elektrických
rozvodů na chodbách budovy a také modernizovat vybavení v denní místnosti klientů.
Domov pro seniory v Orlové plánuje zahájit rekultivaci zahrady.
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Hospodaření
Struktura financování služeb
Financování sociálních služeb
Nejvýznamnějším zdrojem financování jsou platby klientů za pobyt a příspěvky na péči
za poskytovanou péči. Nicméně tyto platby nepostačují pokrýt veškeré vynaložené náklady za
poskytované služby. Při zajišťování financování stojí každoročně společnost před velmi složitým
úkolem. Musí obstát v řadě dotačních programů, získávat ke své podpoře nové sponzory a dárce.
Dalším významným zdrojem financování sociálních služeb jsou dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí. Poskytnuté dary a dotace od obcí, měst a kraje tvoří taktéž velkou položku ve
financování těchto služeb.
Financování
Částka v Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
9.287.000,Dotace měst a obcí
1.485.000,Dotace z Moravskoslezského kraje
341.000,Dary měst a obcí
140.000,Sponzorské dary od fyzických a právnických osob 543.731,Financování zdravotnických služeb
Nestátní zdravotnické zařízení – domácí péče je financována prostřednictvím
proplacených zdravotních výkonů zdravotními pojišťovnami.
Úvěr
Společnost byla v roce 2013 nucena využít krátkodobý úvěr. Než společnost obdrží
dotaci, je využíván tento úvěr, který je poskytnut na překlenutí období mezi poslední a první
splátkou dotace.
Financování senior programu
Akce v senior programu si hradí občané sami.
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Údaje z rozvahy
Aktiva
Dlouhodobý majetek
Krátkodobý majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem

Částka v tis. Kč
14.823
5.252
129
20.075

Pasiva
Vlastní zdroje
Cizí zdroje
Jiná pasiva
Pasiva celkem

Částka v tis. Kč
12.779
7.296
38
20.075

Údaje z výkazu zisku a ztráty
Náklady
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prod. maj.
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmu
Náklady celkem

Částka v tis. Kč
12.232
4.039
31.678
24
539
1.779
0
0
50.291

Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmu
Hospodářský výsledek po zdanění

Výnosy
Tržby za vlastní výkony, zboží
Změna stavu vnitropodnik. zásob
Aktivace
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje maj.
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

Částka v tis. Kč
38.785
0
0
649
0
725
11.113
51.272

981 tis. Kč
62 tis. Kč
919 tis. Kč

V Karviné, 23.6.2014

Gertruda Remešová
ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY,
obecně prospěšné společnosti
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Poděkování
Poděkování za spolupráci
Děkujeme všem, se kterými společnost spolupracovala a mohla realizovat své služby.
Děkujeme:








praktickým lékařům, kteří navštěvují klienty v domovech pro seniory,
všem obvodním lékařům v okrese Karviná a odborným lékařům v nemocnicích,
spolupracujícím lékárnám,
spolupracujícím firmám,
městům a obcím,
občanům měst a obcí.
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Poděkování za poskytnuté finanční prostředky
Děkujeme všem, kteří nám poskytli finanční příspěvek, materiální dar nebo jinou
podporu, která nám výrazným způsobem pomohla realizovat sociální nebo zdravotnické
služby a přispět tím ke zkvalitnění života klientů.

























Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
statutární město Ostrava
statutární město Karviná
statutární město Havířov
město Český Těšín
město Orlová
město Petřvald
město Vratimov
obec Albrechtice
obec Doubrava
obec Dolní Lutyně
obec Horní Suchá
obec Petrovice u Karviné
obec Stonava
obec Těrlicko
UPS - americká přepravní společnost
Distrimed s.r.o.
Lékárna U Dvora, Mgr. Vlasta Pavelková
Martek Medical a.s.
Pharm. Pavla Rapiová
SCA Hygiene Products s.r.o.
Tieto Czech s.r.o.
Untraco, v.o.s.
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