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PROVOZ V ROCE 2015 

Cílem naší služby i v letošním roce bylo poskytnutí péče osobám                     
s autistickým spektrem postižení, s mentálním, smyslovým 
a kombinovaným postižením, které vzhledem ke svým potížím                                       
a specifickým potřebám se neobešly bez individuálního a speciálního  
způsobu přístupu a denního režimu. 
V úzké spolupráci s jejich rodinami jsme se snažili o co největší 
vstřícnost k individuálním potřebám každého klienta.          
☺ 

Pracovní tým ve složení: pracovníci v sociálních službách, sociální 
pracovník, speciální pedagog a ředitelka poskytoval službu čtrnácti 
mladým lidem ve věkovém rozpětí 7 až 36 let každý všední den                                
od 8.00 do 18.00 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☺ 

Společně s našimi klienty jsme se snažili vytvářet přátelské a podnětné 
prostředí rodinného typu a také umožnit klientům kontakt s vrstevníky 
v malém kolektivu, který je pro ně důležitý a přijatelný. 
☺ 

U našich klientů bylo nutné dodržovat určitý denní stereotyp, 
každodenní rutinní opakování naučených aktivit. Nové prvky bylo 
potřebné přidávat se stejnou pravidelností a neustále je procvičovat                   
a upevňovat.  

☺ 

Preferujeme podporu před péčí a to ve všestranném rozvoji každého 
klienta v souladu s jeho individuálním plánem a osobním cílem.                                  
S vhodnou mírou podpory jsme vedli klienty k tomu, aby vyjadřovali svá 
přání a potřeby. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 

Struktura dne se každodenně přizpůsobovala schopnostem, možnostem               
a náladě každého klienta. Především jsme se snažili umožňovat 
klientům využívat běžné zdroje společnosti (např. pošta, nákupy, 
výlety) a včleňovat je do společnosti prostřednictvím různých kulturních 
akcí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ 

V létě se již tradičně někteří naši klienti sešli spolu se svými rodinami              
na týdenním společném pobytu. 



☺ 

Každý klient spolu se svým klíčovým pracovníkem vytvářel a realizoval 
Plán služby a své Osobní cíle. Snažili jsme se o co největší respektování 
přání klientů a podchytit jejich potřeby i tužby. Zároveň jsme 
spolupracovali s rodinou každého klienta se snahou zaměřit se na jeho                      
přednosti, zájmy, schopnosti a možnosti. Při individuálním plánování  
jsme se snažili porozumět situaci klienta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povzbuzovali jsme klienty, aby se na tvorbě individuálního plánu                                        
a stanovení osobního cíle aktivně podíleli. Zároveň jsme každého klienta 
podporovali v jeho co největší samostatnosti v oblasti oblékání, 
stolování, hygienických návyků a včlenění do běžného života.  
Opakováním těchto aktivit pozvolna dochází u některých klientů                       
ke zlepšení.  
☺ 

Nejdůležitějším kritériem hodnocení je pro nás vždy individuální rozvoj 
každého jednotlivého klienta. Nálada a chování klienta, plnění aktivit, 
realizace individuálního plánu bylo zaznamenáváno do denních záznamů 
klientů. Termín vyhodnocení se domluvil a stanovil s klienty 
individuálně, podle frekvence návštěvnosti našeho zařízení. Kvalitu 
služby i naplňování cílů našich klientů hodnotil celý pracovní tým                            
na svých poradách. Dále odborníci, ke kterým klienti dochází na 
kontroly, supervize a Správní rada. 
 
 
 



☺ 

Tak jako v letech minulých i v letošním roce jsme se snažili                             
do rozhodování o provozu služby zapojit klienty a jejich rodinné 
příslušníky. Podle potřeby probíhaly individuální i skupinové schůzky 
vedoucí zařízení s rodinnými příslušníky našich klientů, kde mimo 
informací o průběhu služby byl dán prostor k podnětům a připomínkám.  
Klienti i jejich rodinní příslušníci měli také během roku možnost využít 
schránku stížností a důvěry na své připomínky, přání, stížnosti, podněty 
apod. Na konci školního roku měli klienti i jejich rodinní příslušníci 
možnost své připomínky, podněty, přání vyjádřit v dotazníku týkajícího 
se spokojenosti se službou. Dotazník vyhodnocuje vedoucí stacionáře  
spolu s pracovníky ve spolupráci se Správní radou. 
☺ 
V našem zařízení simulujeme rodinné prostředí, které dává našim 
klientům pocit bezpečí. Tím, že poskytujeme denní formu péče, 
zachováváme stálý kontakt klientů s jejich rodinami, který je pro ně 
velmi důležitý. 
☺ 
V neposlední řadě se snažíme snižovat psychickou a fyzickou zátěž rodin 
našich klientů při plnění a zvládání jejich každodenních povinností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
☺ 

Téměř každý den nás něčím milým naši klienti překvapili. 
Jeden příběh za všechny: 
Vracela jsem se z Billy a jen v rychlosti zaběhla pozdravit stacíkovské. 
"Péťo!" volal na mě Filip a dral se ke mně s nataženou pravicí.  
"Máš něco na ruce?" zeptal se mě. 
"Tak se podívej..." odpověděla jsem a Filip se nedočkavě pustil do vyhrnování 
rukávů mé bundy. 
"A proč nemáš nic na ruce?" podíval se na mě zklamaně. 
"Protože mi došla baterka v hodinkách a nejsem schopná zajít si do hodinářství." 
"Když já jsem smutnej..." začal plačtivě. "Proč jsi smutnej?"  
A on, s hlubokou starostí v hlase, odtušil: "No, že nejsi schopná..." 
Tak to mě pobavilo, až dojalo, konečně někdo vyjádřil upřímnou lítost nad mou 
neschopností... 
 



☺ 

S našimi klienty jsme prožili i letošní rok plný různých akcí. U některých 
akcí se chceme zastavit podrobněji, protože svým způsobem byly pro 
nás jedinečné, obohacující a povzbuzující. 
☺ 

25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ STACIONÁŘE  
1990 - 2015 
Historie je svědectvím času, světlo pravdy, 
život paměti, učitelka života, 
zvěstovatelka dávných dob. 
Marcus Tullius Cicero 

 
V neděli 25. 10. 2015 jsme si 
ve Sboru Církve bratrské v Praze 3,  
v rámci dopolední bohoslužby  
připomenuli 25. výročí založení stacionáře. 
K této příležitosti jsme natočili prezentační video (za které děkujeme 
Mgr. Petře Fausové). Připravili jsme obsáhlou fotografickou výstavu,  
která mapovala celou práci od roku 1990 až do letošního roku, výstavu 
výrobků a výtvarných prací našich klientů, den otevřených dveří.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci dopolední bohoslužby jsme měli možnost zavzpomínat i na časy 
minulé. Začátky stacionáře připomenula jeho zakladatelka  
Mgr. Noemi Komrsková.  
Prvních deset let práce přiblížila druhá ředitelka stacionáře 
Galina Hofmanová.  
Dalších 15 let práce krátce shrnula současná ředitelka                                      
stacionáře Věra Weilová.  
  



☺ 

IWAS WORLD GAMES 2015 
Člověk má plně rozvíjet dary,  
které od Boha dostal... 
 

V září (26. 9. - 3 .10. 2015)  
se uskutečnily světové hry 
v Sochi - Krasna Poljana, 
které pořádala Mezinárodní federace vozíčkářů a amputářů.  

Náš Tadeáš reprezentoval Českou republiku v týmu plavců.                                             
Velice se mu dařilo a zaplaval i své osobní rekordy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☺ 
NÁŠ DEN S NIELSENEM 
Dávání vede k pocitu vnitřního klidu  
a radosti a je nezávislé na čase. 
Gerald G. Jampolsky 

I letos jsme u nás přivítali pracovníky  
ze společnosti Nielsen. Jak už se stalo milou 
tradicí, přišli, aby nám pomohli s tím, na co  
v běžném celoročním provozu nezbývá čas.  
Byli - jako vždy - milí, ochotní, usměvaví  
a neuvěřitelně pracovití. 
Jedna parta nám umyla okna a vše, co sneslo vodu, do vysokého lesku.  
Druhá parta vzala naše klienty na výlet do ZOO.  
Třetí parta nám pomohla uklidit a vybílit sklep.  
 

 

 

 

  



☺ 

RADIO CITY 93,7 FM 
Úsměv trvá jen chvilinku,  
ale vzpomínka na něj může být věčná. 
George Bernard Shaw 
Hleďte na všechny schopnosti a vědomosti své  
jako na prostředky pomoci jiným... 

V rádiu se nám moc líbilo. Byli jsme přímo nadšeni. Všichni byli vstřícní, 
milí, přátelští. Všechno nám ukázali, vysvětlili, zodpověděli všechny 
naše otázky, dokonce jsme si mohli i zkusit pustit znělku. 
Veliké poděkování patří moderátorovi Petrovi Slívovi, který se nám                          
s úžasnou trpělivostí a pochopením věnoval.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☺ 

NÁŠ KAMARÁD S VELKÝM "K" 
Hudba je jedním z nejlepších prostředků k probuzení citů. 
Christoph Willibald Gluck 
Hudba - jako déšť, kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje jej. 
Romain Rolland 
Navštívili jsme našeho dlouholetého kamaráda PEPU JANÍČKA,  
člena legendární skupiny Plastic People of the Universe. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
S Pepou jsme zažili moc pěkných chvil jak ve stacionáři, tak i mimo něj.  
Vystupoval i na našich benefičních akcích. 
Společně jsme na mnohé z nich vzpomínali a vzpomínali.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 

PSÍ KAVÁRNA 
Zvířata jsou moc příjemní přátelé:  
na nic se nevyptávají, nic nekritizují. 
George Eliot 
 
 
V blízkosti našeho stacionáře jsme objevili kavárnu. Byla nová, voňavá, 
krásná - byla psí. Moc se nám tam líbilo. Nejen psíci, ale i lidé si zde 
mohou na chvilku odpočinout  a popovídat si třeba u kávy - tak jako my 
a "naši" psíci. 



☺ 

Celým rokem nás také provázela spolupráce s 3. lékařskou fakultou 
Univerzity Karlovy v Praze a dalšími školami se sociálním zaměřením. 
Non schoale sed vitae discimus. 
Neučíme se pro školu, ale pro život. 
Seneca Lucius Annaeus 

Vzdělání je schopnost porozumět druhým. 
Goethe Johann Wolfgang von 

Pro naše klienty (i pro nás pracovníky) je praxe studentů vždy 
osvěžením, ale i napětím, jaká bude vzájemná spolupráce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 

V našem programu nechyběla muzikoterapie. Všichni milujeme hudbu, 
zpěv, hudební nástroje. Proč? Protože: 
Hudba je univerzální řeč lidstva. 
Henry Wadsworth Longfellow 
Kdo chce pochopit hudbu,  
nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.  
Jiří Mahen 

☺ 

O našich aktivitách rádi píšeme: "Jak to bylo…"  
Některé z nich najdete na našich webových stránkách. 
☺ 

Někteří klienti spolu se svými rodinami využili možnosti společného 
týdenního pobytu v Sedlici. Byl to opravdu krásný týden, i když jsme 
zažili bouřku, na kterou budeme dlouho vzpomínat. 
☺ 

Pokračovali jsme v individuálních i skupinových schůzkách s blízkými 
lidmi našich klientů a byli s nimi v jejich každodenních radostech                           
i starostech. 



☺ 

Individuální i skupinové supervize zajišťovala Mgr. Noemi Komrsková, 
speciální pedagog s kurzem vedení supervize, muzikoterapeut. 
☺ 

Pokračovali jsme v individuálních i skupinových schůzkách s blízkými 
lidmi našich klientů a byli s nimi v jejich každodenních radostech                                      
i starostech. 
☺ 

V roce 2015 jsme prožili řadu nezapomenutelných zážitků.                              
Mnoho je jich zdokumentováno na našem webu  
www.cb.cz/praha3/stacionar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           DĚKUJEME VÁM VŠEM,                                                                                                              
      KTEŘÍ JSTE NÁM V NAŠÍ PRÁCI 
                BYLI OPOROU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☺☺☺ 

Kontakt: 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 
Stacionář pro děti s kombinovaným postižením  
Koněvova 151/24, Praha 3, 130 00 
tel.: 222 584 355 
e-mail: stacionar@volny.cz   
www.cb.cz/praha3/stacionar 
ředitelka: Věra Weilová 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ: 
Strukturovaný rozpočet 

VÝSLEDOVKA 
 

Firma  :6 Pobočka Diakonie Pha3 2015    
Účet  Popis  2015/12-2015/12 2015/01-2015/12 
5011    Spotřeba ergomateriaálu                     5 349,00 17 558,00 
5012    Spotřeba potravin                           2 075,00 18 896,00 
5014    Spotřeba vybaveni 4-40 tis.v evidenci       14 076,00 28 270,00 
5015    Spotřeba kancelář.materiál                  19 792,00 21 433,00 
5016    Spotřeba zdravotnický materiál              0,00 191,00 
5017    Spotřeba úkli.čistící potřeby               2 018,00 12 066,70 
5018    Spotřeba odborná literatura                 0,00 99,00 
5019    Spotřeba kuch.vybavení údrž.materiaál       8 259,00 23 293,00 
50191   Spotřeba pracovní oblečení                  0,00 6 976,00 
501xxx                                              51 569,00 128 782,70 
5020    Spotreba energie  vodne                     10 000,00 13 192,00 
5021    Spotreba energie  elektřina                 15 000,00 14 975,00 
5022    Spotreba energie plyn                       16 000,00 14 696,00 
502xxx                                              41 000,00 42 863,00 
511     Opravy a udrzovani                          10 427,00 31 622,00 
511xxx                                              10 427,00 31 622,00 
512     Cestovne                                    0,00 10 965,00 
512xxx                                              0,00 10 965,00 
51811   Slusžby účetnictví, mzdy                    18 000,00 18 000,00 
51814   Služby kopír.vstup.inzerce,parkovné         1 106,00 5 131,00 
51816   Službgy SW                                  4 252,00 4 996,00 
51821   Sližby poštovné                             229,00 837,00 
51822   Služby telefon, internet                    4 097,00 6 357,00 
5185    Služby nájem                                0,00 16 008,00 
5186    Služby volnočasové aktivity                 0,00 5 725,00 
5187    Sližby školení, supervize                   720,00 26 310,00 
5188    Služby stravné                              6 360,00 76 426,00 
518xxx                                              34 764,00 159 790,00 
5210    Hrube mzdy                                  138 142,00 1 147 867,00 
5211    Hrube mzdy nemoc                            0,00 4 715,00 
5212    Hrubé mzdy dohody                           14 670,00 63 720,00 
521xxx                                              152 812,00 1 216 302,00 
524     Zakonne soc. pojisteni                      46 968,00 390 275,00 
524xxx                                              46 968,00 390 275,00 
5271    Zákonné úrazové pojištění                   0,00 4 488,00 
5272    Ost.atní soc. náklady stravné zaměstnanci   1 351,00 14 725,00 
527xxx                                              1 351,00 19 213,00 
538     Ost. neprime dane apopl.                    0,00 50,00 
538xxx                                              0,00 50,00 
5491    Pojištění orr.zákon.podíl. UP               0,00 5 508,00 
5492    Bankovní poplatky, rozhlas TV               183,00 1 974,00 
549xxx                                              183,00 7 482,00 
551     Odpisy nehmot. a hmot. inv. maj.            1 812,00 1 812,00 
551xxx                                              1 812,00 1 812,00 
581     Poskytnuté příspěvky                        0,00 2 220,00 
581xxx                                              0,00 2 220,00 
xxxxxx  NÁKLADY                                     340 886,00 2 011 376,70 
6022    Příspěvek na stravu                         -7 980,00 -69 429,00 
6023    Příspěvek na péči                           -25 051,00 - 267 002,00 
6025    Platba za provoz                            0,00 -40 000,00 
602xxx                                              -33 031,00 - 376 431,00 
644     Bankovní uroky                              -98,89 -1 212,68 
644xxx                                              -98,89 -1 212,68 
649     Jiné ostatní výnosy                         -3 669,00 -3 669,00 
649xxx                                              -3 669,00 -3 669,00 
682     Přijaté dary                                -36 500,00 - 322 015,00 
682xxx                                              -36 500,00 - 322 015,00 
6912    Přijaté dotace HMPha-sociální               0,00 - 250 000,00 
6913    Provozní dotace MPSV                        0,00 -1 378 000,00 
691xxx                                              0,00 -1 628 000,00 
xxxxxx  VÝNOSY                                      -73 298,89 -2 331 327,68 
xxxxxx  ZTRÁTA / ZISK                               267 587,11 - 319 950,98 
 



ZPRÁVA  NEZÁVISLÉH0  AUDITORA
o účetní závěrce

1říiemE

Prověřované období

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3

Praha 3, Koněvova 151/24

psČ   13000

Česká republika

IČ  18629130

1.1.2015  -31.12.2015

Provedli  jsme  audit  přiložené  účetní  závěrky  Pobočky  Diakonie  Církve  bratrské

v Praze 3, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící

31.12.2015  a přílohy této účetní závěrky, která obsáhuje popis použitých podstatných

účetních  metod  a  další  vysvětlující  informace.  Údaje  o  Pobočce  Diakonie  Církve

bratrské v Praze 3 jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutámí   orgán  Pobočky   Diakonie   Církve  bratrské   v praze   3  je   odpovědný  za

sestavení  účetní  závěrky,  která  podává  věmý  a  poctivý  obraz  v  souladu  s  českými

účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro

sestavení  účetní  závěrky  tak,  aby  neobsáhovala  významné  (materiální)  nesprávnosti

způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší  odpovědností je vyjádřit na základě  našeho  auditu výrok k této  účetní  závěrce.

Audit j sme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými

standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V

souladu  s těmito  předpisy jsme  povimi  dodržovat etické  požadavky  a naplánovat a

provést audit tak,  abychom  získali přiměřenou jistotu,  že účetní  závěrka neobsahuje
významné (materiální) nesprávnosti.



Audit  zahmuje  provedení  auditorských  postupů  k  získání  důkazních  infomací  o

částkách  a  údajích  zveřejněných  v  účetní  závěrce.  Výběr  postupů  závisí  na úsudku
auditora,  zahmujícím  i  vyhodnocení  rizik významné  (materiální)  nesprávnosti  údajů

uvedených  v účetní  závěrce  způsobené  podvodem  nebo  chybou.  Při  vyhodnocování

těchto  rizik  auditor posoudí  vnitřní  kontrolní  systém relevantní pro  sestavení  účetní

závěrky podávající věmý a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné

auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účimosti vnitřního kontrolního systému účetní

jednotky.   Audit   též   záhmuje   posouzení   vhodnosti   použitých   účetních   metod,

přiměřenosti  účetních odhadů provedených vedením  i  posouzení  celkové prezentace
účetní závěrky.

Jsme  přesvědčeni,  Že  důkazní  infomace,  které jsme  získali,  poskytují  dostatečný  a

vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle  našeho  názoru  účetní  závěrka  podává  věmý  a  poctivý  obraz  aktiv  a  pasiv

Pobočky  Diakonie   Církve  bratrské  vpraze  3   k   31.12.2015   a  nákladů,   výnosů  a

výsledku jejího hospodaření   za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními

předpisy.

Auditorská společnost:

Číslo auditorského oprávnění :

Odpovědný auditor:

Číslo auditorského oprávnění :

Datum vypracování zprávy:

Podpis auditora:

AUDIDA, s.r.o.

Budovatelů 2830, 434 01 Most

IČ 25015 435

532

Ing. Petr Mach

2175

14. března 2016



 Projekt podpořili: 

ZÁJEM O POTŘEBNÉ DÁVÁ TUŠIT  
DOBRÉ A VNÍMAVÉ SRDCE ČLOVĚKA. 
 

 ☺☺☺☺☺☺ 

� MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR  
� HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
� SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 3  
� MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
� PETR JINDRA – PIREOS 
� RECRUITING TALENTES, s.r.o.  
� GLOBUS 
� MULTIFON STRAHOV s.r.o. 
� NIELSEN ĆESKÁ REPUBLIKA 

JE TO SRDCE, KTERÉ ROZDÁVÁ. 
RUCE UŽ JENOM DÁVAJÍ. 
Africké přísloví 
�  
�  
� Ing. Iva Matějková a Ing. Zdeněk Matějka 
� Marie Suková 
� Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 
� Ing. Pavel Průša 
� MUDr. Vratislav Němeček 
� Milada Wedellová 
� Ing. Petr Verner 
� Ing. Vladimír Pravda 
� Ing. Eva Jaklová 
� Tereza Šindelářová 
� Marta Pařízková 
� Lydie Šináglová – Linhartová 
� Mgr. Jana Šenfeld 
� Ing. Marie Nosková 
� Ing. Zdeněk Weil 
� Ing. Jan Tyl 
� Členové Sboru CB v Praze 3 

 
 
 
 
 



 
 

TTEENN,,  KKDDOO  UUDDĚĚLLAALL  DDOOBBRRÝÝ  SSKKUUTTEEKK  MMÁÁ  MMLLČČEETT..  
MMLLUUVVIITT  MMÁÁ  TTEENN,,  VV  JJEEHHOOŽŽ  PPRROOSSPPĚĚCCHH  BBYYLL  UUDDĚĚLLÁÁNN..  
 
 
MMEEZZII  DDVVĚĚMMAA  LLIIDDMMII  BBUUDDIIŽŽ  PPŘŘII  DDOOBBRROODDIINNÍÍCCHH  TTEENNTTOO  ZZÁÁKKOONN::  
JJEEDDEENN  --  AABBYY  HHNNEEDD  ZZAAPPOOMMNNĚĚLL,,  CCOO  DDAALL,,  
AA  DDRRUUHHÝÝ  --  AABBYY  NNIIKKDDYY  NNEEZZAAPPOOMMNNĚĚLL,,  ŽŽEE  NNĚĚCCOO  DDOOSSTTAALL..    
Lucius Annaeus Seneca 
  

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydala Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 
Koněvova 24, tel: 222 584 355 

Email: stacionar@volny.cz 
WEB: http://www.cb.cz/praha3/stacionar  
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