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POSLÁNÍ A ČINNOST SPOLKU V ROCE 2017

Posláním spolku je propagace
WATSU® a ostatních vodních metod
na území ČR, podpora praktiků a
studentů WATSU®, pořádání setkání a
zprostředkování dalšího odborného
vzdělávání členů, spolupráce s WABA
mezinárodní
asociací
(Worldwide
Aquatic Bodywork Association).
Dlouhodobým cílem spolku je
zařazení WATSU® do běžné nabídky
metod
poskytovaných zejména
rehabilitačními centry a spolupráce se
specialisty z příbuzných oborů.
Dále
také
provoz
webových
informačních
stránek
a
tvorba
multimediálních materiálů.

Spolek měl v tomto roce celkem 10
členů, nevstoupil žádný nový člen.
Ve spolupráci s mezinárodním
Institutem bylo uspořádáno
10
skupinových kurzů WATSU®.
V průběhu celého roku jsme se
věnovali zejména přípravám Evropské
konference WATSU®, která se konala
v Bertiných lázních v Třeboni.
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ROK 2017 BYL VĚNOVÁN PŘÍPRAVÁM A REALIZACI
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE WATSU®

Obsah přednášek potvrdil zájem,
široký potenciál a využití WATSU® v
mnohých oblastech, jako je například
péče o děti s dětskou mozkovou
obrnou, péče o duševní zdraví a
osobní rozvoj, využití myofasciálních
masáží ve vodních terapiích, příprava
a regenerace vrcholových sportovců,
práce s těhotnými ženami, miminky a
malými dětmi.
Veřejnou část mezinárodní
konference navštívilo celkem 150
účastníků a dle jejich reakcí sklidila
velký úspěch.
V následujících dvou dnech
pokračovala neveřejná lektorská část
konference, kde se sešlo celkem 21
členů mezinárodní asociace WABA
a zástupci deseti různých zemí (USA,

Velká Británie, Švýcarsko, Německo,
Itálie, Španělsko, Litva, Rusko, Polsko
a Česká republika).
Úvodem zazněla slova nového
prezidenta WABA asociace, Mauricia
Garcia, společně s
poselstvím
WATSU® konference konané v USA.
Hlavním diskutovaným tématem
bylo především sjednocení studijních
programů ve všech zemích, vedení
mezinárodního registru WATSU®
studentů, praktiků a lektorů, ochrana
mezinárodně registrované známky
WATSU®, rozvoj a forma spolupráce
s lázeňskými domy, vzdělávání jejich
zaměstnanců.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
8%

Z REKLAM
16.9%

FINANČNÍ DARY
44.1%

KONFERENCE
30.4%

VSTUPNÍ POPLATEK SETKÁNÍ ČLENŮ
0.6%

PŘÍJMY CELKEM

166.729,- KČ

VÝDAJE CELKEM

183.793,- KČ

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
7%

BANKA A ÚČETNICTVÍ
3.2%

KONFERENCE
89.8%
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