ERIS výroční zpráva za rok 2015

I. Schůze členů ERIS
V roce 2015 se konala 2 setkání zástupců vysokých škol sdružených v ERIS (Evropský
výzkumný institut sociální práce). Na prvním z nich, 14. dubna 2015 v Ostravě, byly
projednány vědeckovýzkumné a publikační aktivity institutu, zejména: příprava knihy Social
Work and Poverty (ERIS Monograph Vol. 4, eds. Sýkorová, D., Klimentová, E.), plán dalších
publikací ERIS na období 2016 – 2020, včetně obsahového plánu anglických čísel odborného
časopisu ERIS Journal po sloučení s časopisem Sociální práce/Sociálna práca; obsahové a
organizační zabezpečení 9. mezinárodní konference ERIS The Role of Social Work in a
Shifting World- Social Change and Cohesion as a Challenge and Mandate of Professional
Social Work „Role sociální práce v měnícím se světě - sociální změna a soudržnost jako výzva
a pověření odborné sociální práce“ pořádané ve dnech 12.-13. října 2014 na německé Vysoké
škole v Landshutu.
Na druhé schůzce, která se konala 12. října 2015 v Landshutu, projednali účastníci téma příští
10. mezinárodní konference „Participatory Social Work: Approaches, Barriers, Critique, která
se uskuteční 29. – 30. září v Lodži, Polsko. Dále odsouhlasili termín, rámcový program a
organizaci Mezinárodní jarní školy sociální práce 2016.
II. Vzdělávací aktivity
Těžištěm vzdělávacích aktivit byla opět Mezinárodní jarní škola sociální práce, jejíž 9. ročník
proběhl v Ostravě ve dnech 14. -17. dubna 2015. Do této akce se zapojilo 48 akademiků
a studentů z FSS OU a jejích partnerských univerzit, z nichž 25 přijelo z Eichstättu, Bremen,
Koblenze a Landshutu (SRN), Hartfordshire (Anglie), Kuopia (Finsko), Trnavy (Slovensko),
Lille (Francie), Dornbirnu (Rakousko), Warmia a Mazury, Lodže (Polsko) a Barcelony
(Španělsko). Program se především soustředil na prezentaci příspěvků studentů,
vycházejících z jejich diplomových prací nebo disertačních prací, diskuzi s akademiky,
skupinové a individuální konzultace. Studenti přivítali jako přínosnou zpětnou vazbu, kterou
jim akademici poskytli, i příležitost diskutovat s odborníky z různých zemí v neformálním
prostředí o tématech svých prací.
Podobně jako v předchozích letech program byl doplněn o přednášky a workshop v rámci
projektu Rozšíření a rozvoj výzkumného týmu na Fakultě sociálních studií OU (VEDTYM).
Proběhlo badatelské odpoledne s profesorem D. Baumem na téma „Social Division,
Gentrification and Socio-Spacial Segregation in German Cities, dále metodologický workshop
s profesorem B. Littlechildem na téma „Research in the Areas of Child Protection and Mental
Health – the Ethics and Methods for Research in Sensitive Areas with Vulnerable Clients“ a
badatelské odpoledne s prof. Ewou Kantowicz z Univerzity Warmia a Mazury v Polsku na
téma „Research on Professionalization and Social Work Education in Poland“.
Internacionalizace vzdělávání studentů z partnerských vysokých škol ERIS:
Ve sledovaném roce se aktivně zapojili do výuky na partnerských institucích 3 akademici
z Fakulty sociálních studií OU: K. Cilečková a M. Špiláčková přednášely na UEF ve finském

Kuopiu a A. Krausová na Trnavské univerzitě v Trnavě. P. Erath z Katolické univerzity
v Eichstättu přednášel na Katolické univerzitě Lille ve Francii a na Ostravské univerzitě.
III. Publikační aktivity
ERIS Journal
Členové dozorčí rady ERIS odsouhlasili spolupráci s odborným časopisem Sociální
práce/Sociálna práca a v červenci 2015 došlo ke spojení. 1. vydání Eris Journal – léto 2015 je
k dispozici v elektronické a tištěné verzi http://www.socialniprace.cz/eng/index.php?
sekce=2&podsekce=&ukol=1&id=85Všechna vydání jsou otevřená pro autory z ERIS
Publikace ERIS
V roce 2015 pokračovaly přípravy 4. a 5. publikace z řady monografií ERIS: Philosophy and
Ethics in Social Work a Social Work and Poverty.
IV. Konference
Ve dnech 12.-13. října se na Vysoké škole v Landshutu, SRN, uskutečnila 9. mezinárodní
konference ERIS „Role sociální práce v měnícím se světě - sociální změna a soudržnost jako
výzva a pověření odborné sociální práce“. K tomuto tématu se do Landshutu sjelo přes 70
účastníků pocházejících z více než 10 zemí. Otázky byly široce prezentovány na přednáškách
a 15 workshopech. Při koncipování této konference organizátoři vycházeli z toho, že
s ohledem na společnost založenou na znalostech a službách došlo v evropských zemích
k urychlení procesů změn. Výsledky a příspěvky z této konference budou v blízké
budoucnosti uveřejněny v publikacích „Evropského výzkumného institutu sociální práce“
(ERIS) a „Ústavu pro sociální změnu a výzkum soudržnosti“ (IKON).
V. Web ERIS a propagace
Postupně byl zlepšován a aktualizován obsah i formální uspořádání a vzhled webových
stránek ERIS. ERIS byl propagován zástupci všech členských vysokých škol prostřednictvím
konferencí a workshopů, v rámci autorských profilů v odborných časopisech atd.

