MA-URI. LT ASOCIACIJOS 2019 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
2020-04-26
Vilnius
2020 m. sausio 1 d. MA-URI. LT asociacijoje buvo 18 narių, iš jų: 16 tikrųjų narių,
turinčių balsavimo teisę ir 2 asocijuoti nariai - neturintys balsavimo teisės.
Per 2019 metus asociacija pasipildė 2 tikraisiais nariais ir 1 asocijuotu nariu.
MA-URI. LT asociacijos valdyba, suderinusi su asociacijos nariais, patvirtino metinį
veiklos planą, kuris buvo sudarytas atsižvelgiant į MA-URI.LT asociacijos tikslus:


vienyti Lietuvos MA-URI praktikuotojus, MA-URI mokymo programos trenerius ir visų
lygių studentus;
 propaguoti sveiką ir sąmoningą gyvenimo būdą, puoselėjantį žmogaus fizinę, emocinę ir
dvasinę gerovę panaudojant MA-URI teikiamas galimybes;
 kurti ir viešinti iniciatyvas, skleisti informaciją bei žinias apie MA-URI mokymą ir
praktiką ir sveiką gyvenimo būdą bei siekti užtikrinti vartotojams teikiamų mokymo ir
sveikatinimo paslaugų kokybę;
 ir kitus tikslus (žiūrėti http://www.ma-uri.lt/?MA-URI.LT_asociacija ).
Eil.
Vykdymo
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Koordinatorius
Nr.
laikas
1.
MA-URI.LT asociacijos veiklos
viešinimas.
1.1. Svetainės internete tvarkymas.
MA-URI.LT
Nuolatinis
asociacijos
valdyba
1.2. MA-URI.LT asociacijos Facebook Justina
Nuolatinis
sienos tobulinimas.
Kuckailienė

1.3.

2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.
3.2.

Video apie MA-URI, kaip savigydos MA-URI.LT
sistemą, sukūrimas.
asociacijos
valdyba
MA-URI prezentacija.

Per metus

MA-URI
Bodywork
sistemos
pristatymo viešame renginyje gairės:
atmintinės parengimas.
MA-URI
savigydos
meno
paskaitų/paslaugų paketo parengimas
Renginiai.
MA-URI bendruomenės stovyklos
organizavimas.
Žvalumo diena 2019 m., Vilniaus
universiteto botanikos sodas.

Raimonda
Mažeikaitė

2019 m. gegužėbirželis

MA-URI.LT
asociacija

Per metus

MA-URI.LT
asociacija
MA-URI.LT
asociacijos
valdyba

Gegužė
2019 m.
rugpjūčio 24d.

3.3.
3.4.
4.

5.
5.1

5.2

5.3

MA-URI bendruomenės susitikimas
su mokytojais Katja ir Hemi Fox.
Kiti renginiai, esant galimybei
reprezentuoti MA-URI
Dabartinės
komunikacijos
tvarkymas
ir
naujų
idėjų,
koncepcijų
apie
komunikaciją
visuomenei peržiūra, vizija į ateitį.
Mokymai,
skirti
MA-URI
bendruomenei
Kaip rengti MA-URI pristatymus
viešai? (skirta asmenims, baigusiems
Kaitinana mokymus).
MA-URI šokių ir prisilietimo prie kūno
technikų atnaujinimas (dilbiais) (skirta
visiems, baigusiems ne mažiau kaip 1
Modulį).
MA-URI darbo su sąnariais technikų
atnaujinimas.
12 elementų. Navigatoriaus filosofija.
Meditacija, skirta sąnarių gydymui
(baigusiems ne mažiau kaip 1
Modulį).

MA-URI.LT
asociacija
MA-URI.LT
asociacija
MA-URI.LT
asociacijos
valdyba

2019 m. 08-10
mėn.
2019 m. gegužėgruodis

2019-05-06
mėn.
Raimonda
Mažeikaitė
Raimonda
Mažeikaitė

Raimonda
Mažeikaitė

2

Visos veiklos plane numatytos priemonės įgyvendintos, išskyrus tai, kad dar nepabaigtas
kurti video apie MA-URI, kaip savigydos sistemą bei neužbaigtas MA-URI savigydos meno
paskaitų/paslaugų paketas.
2019 m. buvo organizuoti 3 valdybos posėdžiai, kurių metų svarstyta:
 MA-URI.LT asociacijos naujų narių patvirtinimas.
 Žvalumo dienos organizavimas.
 MA-URI Instituto Mokytojų susitikimo Lietuvoje organizavimas.
 MA-URI. LT asociacijos FB platformos palaikymas.
 Video apie MA-URI, kaip savigydos sistemą, sukūrimas.
 MA-URI savigydos meno paskaitų/paslaugų paketo parengimas ministerijoms,
organizacijoms.
 MA-URI.LT asociacijos stojimo į Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos
rūmus svarstymas.
 Festivalio Mosėdyje dalyvavimas ir kelionės išlaidų apmokėjimas.
 Šiaurės Lietuvoje vykstančio sąmoningumo festivalio "Saulėtosios naktys" dalyvavimas ir
kelionės išlaidų apmokėjimas.
 Kiti klausimai, susijęs su asociacijos veiklos vystymu.

MA-URI.LT asociacijos pirmininkė
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