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POSLÁNÍ A ČINNOST SPOLKU V ROCE 2019

Posláním spolku je propagace
WATSU® a ostatních vodních metod na
území ČR, podpora praktiků a studentů
WATSU®, dále pak pořádání setkání a
zprostředkování odborného vzdělávání
členů, spolupráce s WABA mezinárodní
asociací (Worldwide Aquatic Bodywork
Association). Dalšími cíly je začlenění
WATSU® metody do běžné nabídky
rehabilitačních center, spolupráce se
specialisty z příbuzných oborů, dohled
nad kvalitou poskytovaných služeb,
provoz webových informačních stránek,
a tvorba multimediálních materiálů.
Spolek měl v tomto roce celkem 19
členů, z toho 4 nové, kteří ve stejný rok
ze spolku odstoupili. Na konci roku 2019
se změnilo vedení spolku (na místa
vicepresidentů byli zvoleni noví členové,
pozice prezidenta spolku se nezměnila).
Volbou nového vedení spolku započala
jeho významná transformace spojená se
změnou názvu, rozšířením cílů a rozsahu
jeho aktivit.

Ve spolupráci s mezinárodním
Institutem bylo zorganizováno celkem 5
skupinových kurzů Watsu®.
Na projekt pro potřebné rodiny
WATSU® POMÁHÁ byla založena veřejná
sbírka s transparentním účtem. V tomto
roce byly do projektu zařazeny 4 rodiny
a poskytnuto 18 individuálních Watsu®
ošetření.
Rok 2019 byl zahajovacím rokem
mezinárodního projektu World Watsu
Week ve spolupráci s WABA, jehož jsme
v ČR byli součástí.
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ROK 2019 BYL VĚNOVÁN PŘÍPRAVÁM A REALIZACI
MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU WORLD WATSU WEEK A ÚČASTI
NA PARA SWIMMING CUPU

U příležitosti Světového dne vody, tj.
22. března, se WABA (Worldwide Aquatic
Bodywork Association) rozhodla pořádat
World Watsu Week neboli Světový týden
WATSU®. Zahajovacím ročníkem této
pravidelné události byl rok 2019.
World Watsu Week je určen všem,
kteří se o metodě WATSU® chtějí
dozvědět více. V průběhu letošního
programu si návštěvníci mohli WATSU®
bezplatně vyzkoušet a také se účastnit
doprovodných programů a workshopů.
K prvnímu ročníku World Watsu Week
se připojili profesionálně vyškolení
WATSU® praktici a studenti mnoha zemí
světa včetně České republiky.
V České republice mohli účastníci
zažít individuální ochutnávky terapie i
skupinové workshopy, např. Watsu® day
for Muscular Dystrophy, Watsu® Round a
Tantsu®.

Programy v tomto týdnu probíhaly
v Praze, Brně, Českých Budějovicích a
Zlíně.
Akce dobrovolně účastnilo 21
profesionálů a studentů z našich řad, díky
kterým se s WATSU® v ČR seznámilo více
než 230 osob.
V létě jsme se ve spolupráci s
pacientskou organizací End Duchenne,
zapojili do pobytové akce v Jánských
lázních, kde jsme rodinám poskytli
Individuální
WATSU®
ošetření
a
skupinový workshop.
Na přelomu roku jsme se účastnili
Prague Para swimming cupu, kde
WATSU® obohatilo průběh závodů a
přípravu plavců na olympiádu v Tokiu.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019

Výsledky hospodaření za rok 2019 připravujeme!
HLAVNÍ ČINNOST V ROCE 2019
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KURZŮ,
ROZŠÍŘENÍ PROJEKTU WATSU® POMÁHÁ ,
REALIZACE MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU WORLD WATSU WEEK,
POBYTOVÁ AKCE S PACIENTSKOU ORGANIZACÍ END DUCHENNE,
ÚČAST NA PRAGUE PARA SWIMMING CUP
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