Tisková zpráva
Osudy nemocných dětí nejsou lhostejné zaměstnancům českolipské a jablonecké OSSZ
Praha 31. 8. 2016
Zaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) v České Lípě a Jablonci
nad Nisou dlouhodobě podporují svými aktivitami po celý rok děti, které se perou se
závažným onemocněním. Pomoc nejmenším a nejslabším probíhá různě - ať už se jedná
o sběr víček od PET láhví, finanční podporu nebo nákup např. hraček či výtvarných potřeb.
Hračky pro onkologicky nemocné děti
V polovině srpna předali další hračky a výtvarné potřeby zaměstnanci OSSZ Jablonec nad Nisou
prostřednictvím nadačního fondu Slon (Společně dá Liberecko Onkodětem Naději), jehož posláním je
materiální a zprostředkovaná pomoc dětem s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním,
dětskému oddělení a nemocniční školce Fakultní nemocnice v Praze v Motole. „Dětským pacientům

předáváme nejen hračky a výtvarné potřeby, ale i školní potřeby, dezinfekční a hygienické prostředky
a vitamínové doplňky doporučené lékaři,“ vyjmenovává ředitelka OSSZ Věra Petrnoušková. Spolupráce
s nadačním fondem probíhá po celý rok.
Sběr víček od PET láhví pomáhá malému Jirkovi
Zaměstnanci OSSZ Česká Lípa již dva roky přispívají sběrem víček od PET láhví na léčbu malého
chlapce Jirky, který trpí vzácnou metabolickou poruchou. „Víčka, přesněji krabice s nimi, které

nashromáždí naši zaměstnanci, jsou předány Městskému úřadu v České Lípě,“ upřesnila ředitelka
OSSZ Dana Pospíšilová. Ten uspořádal časově neomezenou veřejnou sbírku s názvem „Víčka pro
Jiříčka“, jejímž cílem je přispívat k léčbě nemocného Jirky díky výtěžku z prodeje nasbíraných víček.
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ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba
8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně více než 200 tisíc dávek
nemocenského pojištění. Součástí ČSSZ je také lékařská posudková služba.
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