
Vyjádření bývalého klienta kojeneckého ústavu na podporu ministryně práce 
a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové-Tominové 

 

Vážený pane premiére, 

obracím se na Vás v souvislosti se změnou ve vedení ministerstva práce a sociálních věcí, o 
které již několik dní referují česká média. Jako bývalého klienta dvou kojeneckých ústavů, 
diagnostického ústavu a dětského domova, který byl z rodiny odebrán ze sociálních důvodů, se mě 
velmi dotýká Vámi zamýšlené odvolání ministryně Michaely Marksové-Tominové, která jako historicky 
první a jediná sociálnědemokratická ministryně prosazuje reformy systému péče o ohrožené děti, jako 
jsou sjednocení a zefektivnění systému podpory pro ohrožené děti a jejich rodiny a omezení možnosti 
umisťování dětí do kojeneckých ústavů.  

Ministryně svou dosavadní prací napravuje, a nutno dodat že úspěšně, značně pošramocenou 
reputaci ČSSD v oblasti péče o ohrožené rodiny, kterou např. způsobilo hlasování poslanců ČSSD proti 
novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí v roce 2012.  

Níže uvádím výčet několika důvodů, proč tomu tak je: 

1. Ministryně je historicky první a jedinou sociálně demokratickou členkou vládního kabinetu, 
která prosazuje omezení možnosti umisťování dětí do 3 let do ústavních zařízení (kojeneckých 
ústavů).  

2. Ministryně je první a jedinou sociálně demokratickou ministryní, která o změnách v systému 
péče o ohrožené děti komunikuje s námi, lidmi se zkušeností s ústavní péčí, a ne pouze 
s řediteli ústavů. 

3. Ministryně je jedinou sociálně demokratickou ministryní, která se postavila za práva 
ohrožených dětí a veřejně bojovala proti schválení regresivního návrhu poslankyně Válkové, 
aby diagnostické ústavy namísto soudů rozhodovaly o tom, kde děti s nařízenou ústavní péčí 
budou žít. 

4. Ministryně byla jedinou političkou ve veřejném prostoru, která o dětech z výchovného ústavu 
Chrastava komunikovala s erudicí a hlavně jako o dětech. 

5. Ministryně je první sociální demokratkou, která zákon o sociálním bydlení dotáhla tam, kam se 
to nikomu z jejich předchůdců nepovedlo. Přitom do jeho tvorby zapojila všechny cílové 
skupiny zákona včetně dětí z ústavů a náhradních rodin. 

Pro mě a řadu dalších, kteří v ústavní péčí žijí či jí prošli, je ministryně zosobněním moderní 
političky, která dlouhodobě a aktivně prosazuje a zároveň projednává zamýšlené kroky k nápravě 
v oblasti péče o ohrožené děti nejen s odborníky, ale i těmi, kterých se změny bezprostředně dotýkají 
– s námi, dětmi z ústavní a náhradní rodinné péče.  

Michaela Marksová-Tominová je pro mě jedinou sociálně-demokratickou političkou, které 
důvěřuji. Prosím Vám proto o zvážení jejího odvolání a zároveň zvážení takového kandidáta na ministra 
zdravotnictví, který by umožnil omezit umisťování kojenců do ústavů. 

 

S úctou, 

Michal Ďorď 
 


