Pavla Urbanová – Kadeřnické studio, předsedkyně
občanského sdružení Dia Help o.s.
Po ukončení školy a získání výučního listu jako kadeřnice jsem pracovala
ve státním kadeřnictví. Ve 24 letech jsem se rozhodla pro osamostatnění
a otevřela jsem si své vlastní malé kadeřnictví a začala podnikat.
V kadeřnictví podnikám již déle než přes 20 let.
Stala jsem se během této doby i lektorkou praxí
budoucích kadeřnic, účastním se školení o
nových produktech, dle potřeby zákaznic pracuji
o víkendech, jezdím za zákaznicemi domů a
snažím se neustále přicházet s něčím novým a
neusnout na vavřínech.
Vzhledem k vrozenému onemocnění Diabetes
Mellitus (cukrovka) typu I. (dále DM) mladšího
syna, které se projevilo v jeho 3 letech, jsem
stála při zrodu občanského sdružení Dia Help o.s.
v roce 2008.
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Občanské sdružení jsem spoluzakládala s ostatními rodiči dětí, které mají
stejné onemocnění a není jim lhostejný přístup zdravotnických zařízení,
lékařů, pojišťoven ani farmaceutických firem. Naším cílem je všeobecná
pomoc pacientům trpícím a jejich rodinám, zprostředkování kvalitní
odborné lékařské pomoci, zkvalitnění lékařské péče v regionech,
organizace odborných seminářů ke vztahu k DM, prosazování zkvalitnění
sociální a ekonomické péče pro děti s diabetem, spolupráce se sdruženími
pečujícími o stejně postižené děti, spolupráce s farmaceutickými a
vědeckými ústavy, přispívání na zdravotní pomůcky, poskytování
informací a přispění tak k vyšší informovanosti o DM, vydávání publikací o
DM pro členy sdružení i pro širokou veřejnost a podpora vlastních členů.
Pořádáme pravidelné akce pro členy i veřejnost pro zajištění začlenění
nemocných dětí do společnosti (inkluze). Jedná se například o výjezdy na
hory,
bowlingové
turnaje,
mikulášské besídky, rockové
koncerty a charitativní akce.
Svůj čas dělím mezi svou práci,
kterou mám ráda, veřejnou
funkci v občanském sdružení a
rodinu čítající mého manžela a
dva syny. Veškeré činnosti mě
naplňují a umožňují mi vidět
život i trochu s nadhledem a
věřit, že bude líp.

Pavla Urbanová na akci Dia Help o.s.;
zdroj: www.dia-help.cz
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Kontakt:
Pavla Urbanová - Kadeřnictví
Báňská 287, 434 01 Most
Dia Help o.s.
Báňská 287, 434 01 Most
Web: www.dia-help.cz
Telefon: +420 602 813 601
Email: urbanova.pavla@centrum.cz
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