ERIS výroční zpráva za rok 2016

I. Schůze členů ERIS
V roce 2016 se konala 2 setkání zástupců vysokých škol sdružených v ERIS (Evropský
výzkumný institut sociální práce). Na prvním z nich, 12. dubna 2016 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 2017 – 2020, včetně obsahového plánu anglických čísel odborného
časopisu ERIS Journal po sloučení s časopisem Sociální práce/Sociálna práca; obsahové a
organizační zabezpečení 10. mezinárodní konference ERIS Participatory Social Work:
Approaches, Barriers, Critique „Participativní sociální práce: Přístupy, bariéry, kritika“
pořádané ve dnech 29.-30. září 2016 na polské Univerzitě v Lodži.
Přítomní členové ERIS vzali na vědomí žádosti Katolické univerzity Severní Porýní- Vestfálsko
o ukončení členství v ERIS k 31.12. 2016.
Na druhé schůzce, která se konala 28. září 2016 v Lodži, projednali účastníci téma příští 11.
mezinárodní konference Sociální práce a minority , která se uskuteční 12.-13. října v Lille,
Francie. Dále odsouhlasili termín, rámcový program a organizaci Mezinárodní jarní školy
sociální práce 2017.

II. Vzdělávací aktivity
Těžištěm vzdělávacích aktivit byla opět Mezinárodní jarní škola sociální práce, jejíž 10. ročník
proběhl v Ostravě ve dnech 12. -15. dubna 2016. Do této akce se zapojilo 54 osob, z toho 37
ze zahraničních univerzit - z německého Eichstättu, Landshutu. Koblenze, Brém, anglického
Hertfordshire, finského Kuopia, slovenské Trnavy, francouzského Lille, rakouského Dornbirnu
a polské Lodže a Olsztynu. Mimořádně jsme přivítali účastníky z Indie, Moskvy a Texasu.
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 prof. Ewou Kantowicz z Polska a prof. Detlefem Baumem
ze SRN, který se zabýval tématem Reflection on comparative methodology in social work
(social studies).
Internacionalizace vzdělávání studentů z partnerských vysokých škol ERIS:

Ve sledovaném roce se aktivně zapojili do výuky na partnerských institucích 2 akademici
z Fakulty sociálních studií OU: O. Chytil přednášel na na Katolické univerzitě v německém
Eichstättu a K. Glumbíková přednášela na finské UEF v Kuopiu . P. Erath z Katolické univerzity
v Eichstättu přednášel na Katolické univerzitě Lille ve Francii a na Ostravské univerzitě, dr.
Monika Pfaller-Rott na Litevské univerzitě v Kaunasu, B. Littlechild z University of
Hertfordshire přednášel na FSS OU a dr. Anita Gulczynska, Malgorzata Kostrzynska prof.
Mariusz Granosik z University v Lodži přednášeli na FSS OU.
III. Publikační aktivity
ERIS Journal
Eris Journal – zima 2016 a léto 2016 v anglické verzi je k dispozici v elektronické a tištěné
verzi http://www.socialniprace.cz/eng/index.php?sekce=2
Publikace ERIS
V prosinci 2016 byla vydána 4. monografie Social Work and Poverty a pokračovaly přípravy
5. publikace z řady monografií ERIS: Philosophy and Ethics in Social Work.
IV. Konference
Participativní sociální práce: Přístupy, bariéry, kritika“, Lodž 29. – 30. září 2016
Na konferenci se sešlo více než 100 akademických pracovníků, sociálních pracovníků
z praxe, studentů doktorského, magisterského a bakalářského studia z Rakouska, České
republiky, Slovenska, Německa, Velké Británie, Finska, Francie, Litvy, Itálie, Belgie, Indie a
Polska. „Současná sociální práce čelí na jedné straně výzvě rostoucí a multidimenzionální
sociální diverzity a na straně druhé vzrůstajícímu důrazu na budování občanské společnosti
založené na aktivitě, rovnosti a participaci. Tyto jevy přinášejí rostoucí očekávání
demokratizace systému sociálních služeb, což vyjadřuje ocenění aktivity uživatelů služeb jak
v akademickém diskurzu, tak v každodenní praxi. Přijetí předpokladu, že uživatelé služeb
znají realitu nejlépe, podkopala dyadické rámce sociální práce v rozdělní: teorie – praxe,
výzkumník/zkoumaní, profesionálové, kteří ‚vědí lépe‛/příjemce sociální pomoci atd. a
zrodila participativní sociální práci. (…). Participativní sociální práce znovu otevírá témata
důvěryhodnosti znalostí, procesů jejich tvorby a použití, účel sociální práce, jejího vztahu
k politice a – navíc – role a kompetencí sociálního pracovníka (spolu-)konstruujícího sociální
změnu v partnerství ‚s‘ a ne jen ‚pro‘ uživatele služeb“.
V. Společné projekty
V průběhu roku byly zahájeny přípravy 2 společných projektů pro výzvy v rámci programu
HORIZON 2020, které se očekávájí v r. 2017. Jeden projekt zaměřený na migraci koordinuje
Katolická univerzita v Lille a z partnerů ERIS projevily zájem o účast tyto univerzity: FSS OU,
Trnavská univerzita v Trnavě, University of Eastern Finland, University of Hertfordshire.
University of Trento.
Druhý projekt zaměřený na mladé lidi a identitu koordinuje Katolická univerzita Eichstätt, o
partnerství projevily zájem Katolická univerzita v Lille a FSS OU. Proběhla přípravná schůzka
v Eichstättu.

VI. 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.

