Zpráva z konference CYE
26. – 29. 9. 2019
Milán

Na konci září proběhla 33. konference AOECS, nezávislé neziskové organizace zastřešující spolky celiaků
napříč Evropou. V rámci ní už po osmnácté proběhla konference Coeliac Youth Of Europe (CYE). CYE je
pracovní skupinou AOECS, která je tvořena mladými celiaky do 30 let. CYE si každý rok zvolí projekt,
jenž budou realizovat, přičemž tyto projekty mají společný cíl: usnadňování života celiaků v Evropě.
Ve vedení CYE setrvává James Grima (Malta) na pozici generálního koordinátora, Beatriz Garre Picazos
(Španělsko) na pozici projektové manažerky a Eduard Colomer Castelló (Španělsko) na pozici
finančního manažera.
Projekty, které již CYE realizuje a bude i v nadcházejícím roce, jsou Gluten Free Emoji, Travel Net, Beat
The Wheat. Gluten Free Emoji je projekt, jehož cílem je prosadit na sociální sítě nového smajlíka/nový
symbol, jenž by nesl význam „bez lepku“. Bohužel postup schválení a prosazení zásahu do nabídky
symbolů trvá průměrně 2 roky, takže konečná realizace tohoto projektu bude k vidění až v budoucnu.
Travel Net (https://www.cyeweb.eu/travelnet/) je dlouholetým projektem, jenž mapuje restaurace
s bezlepkovou nabídkou napříč státy Evropy, a usnadňuje tak celiakům cestování, a proto jsme se
rozhodli nadále v tomto projektu pokračovat a aktualizovat ho. Beat The Wheat je rovněž dlouholetým
projektem, jedná se o internetový blog, na kterém jsou sdíleny články různého typu se společným
tématem celiakie – recepty, vědecké články, vlastní zkušenosti s dietou apod. Pokud byste chtěli
přispět i svým článkem, zašlete ho na klara.lasek@email.cz.
Nejvýraznějším projektem CYE je Summercamp, letní tábor pro celiaky, který je každý rok pořádán
jednou ze zemí zastoupenou v CYE. Summercamp 2019 se konal v Paříži a sklidil velký úspěch u všech
účastníků. V příštím roce 2020 se bude konat v Itálii, registrace se otevře v únoru a nutnou podmínkou
pro účast je členství v národní pacientské organizaci.
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