Zpráva z konference CYE
27. 9. – 30. 9. 2018
Budapešť
Budapešť se stala hostitelem 24. konference Coeliac
Youth Of Europe (CYE). Coeliac Youth Of Europe je
pracovní skupinou fungující pod AOECS. Tvoří ji mladí
celiaci do 30 let. CYE si každý rok zvolí projekt, který
by chtěli uskutečnit, přičemž tyto projekty mají za cíl
jediné: usnadňovat život celiaků v Evropě.
Na konferenci se sešlo 20 delegátů ze zemí Evropy.
Nově se k CYE přidala delegátka za mladé celiaky
z Lucemburska. Pro nás je to velký úspěch, protože
pro co nejlepší mezinárodní spolupráci je důležité
najít a přivítat delegáty zatím nezastoupených zemí
v CYE.
Každé dva roky probíhá volba nového vedení CYE. Tento rok se nám obměnily všechny 3 posty.
Generálním koordinátorem byl zvolen James Grima z Malty, který do té doby působil na pozici
projektového manažera CYE. Beatriz Garre Picazos ze Španělska, dříve finanční manažerka CYE, byla
zvolena na pozici projektové manažerky. Pozici finančního manažera obsadil Španěl Eduard Colomer
Castelló.
Projektem na následující rok byl zvolen návrh Celiak Buddy. Společně s ostatními zeměmi se budeme
snažit najít a vytvořit síť dobrovolníků s celiakií, kteří budou ochotni rychle zasvětit celiaka, ať už na
Erasmu či na dovolené, do možností nákupu a bezlepkového stravování ve vybrané destinaci.
Beat The Wheat jsme dosud vydávali jako online magazín o celiakii. Z důvodů náročnosti sběru velkého
množství článků a klesajícímu počtu čtenářů jsme se
rozhodli změnit koncept vydávání bulletinu. Z Beat
The Wheat se odteď stává blog a články budeme
zveřejňovat samostatně jak na webové stránce:
https://www.cyeweb.eu/, tak na facebooku CYE:
https://www.facebook.com/coeliacyouth/,
a
samozřejmě je neopomeneme sdílet i na našich
českých webových a facebookových stránkách.
Budeme rádi, když přispějete vlastním článkem,
můžeme ho následně přeložit do angličtiny. Své články posílejte na klara.lasek@email.cz.
Summercamp je letní tábor pro celiaky, který každý rok pořádá jedna ze zemí zastoupených na
konferenci. V roce 2018 ho pořádalo Nizozemsko a v roce 2019 se chystá Francie v termínu 4. – 10.
srpna. Registrace na summercamp se budou otevírat v únoru. Pro ilustraci můžete zhlédnout krátké
video francouzských pořadatelů: https://www.youtube.com/watch?v=svJadwsAYL4. Dopředu také
můžeme sdělit zvoleného hostitele summercampu pro rok 2020 – bude jím Itálie .
Na konferenci nám bylo velkou ctí přivítat Dr. Umberta Volty. Dr. Umberto Volta je profesorem na
univerzitě v Boloně a současně se mimo jiné zabývá výzkumem v oblasti klinických aspektů celiakie.
Seznámil nás například s nebezpečími neléčené celiakie, kdy tím nejvážnějším je jistě riziko nádorových
onemocnění 2x–3x vyšší než u zdravého člověka.
Klára Lášková, delegátka CYE za ČR

