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Na začátku října proběhla konference mladých celiaků CYE (Coeliac Youth Of Europe) . CYE je pracovní 

skupinou AOECS, nezávislé neziskové organizace zastřešující spolky celiaků napříč Evropou. CYE se 

skládá z celiaků do 30 let, kteří jsou delegáty za své spolky a země. Mezi cíle CYE patří usnadňování 

života mladých celiaků v Evropě, tedy zaměřuje se na oblasti cestování, stravování v zahraničí apod. 

Tento rok se konference nekonala v žádné hostující zemi, nýbrž kvůli pandemii COVID-19 byla zvolena 

forma online konference, čímž se konference zkrátila z obvyklých tří dní na dny dva.  

Tříčlenné vedení CYE se obměnilo ve dvou pozicích. Pozice generálního koordinátora a projektové 

manažerky obsadily Patrícia Lima a Marissa Siemons a v pozici finančního manažera setrval Eduard 

Colomer Castelló.  

Na programu konference se řešil zejména 

problém spolupráce pracovních skupin. Na 

loňské konferenci v Miláně byl dohodnut nový 

systém spolupráce delegátů za jednotlivé země. 

Každý delegát se přidal do pracovní skupiny, ve 

které se během roku angažoval: Social Media, 

Travel Net, Summer Camp, Beat the Wheat.  

Pracovní skupina Social Media se zaměřuje na propagaci a mediální komunikaci s mladými celiaky 

napříč zeměmi. Skupina Travel Net se soustředí na aktualizování Travel Netu, dlouholetého projektu, 

který mapuje vhodné restaurace, kavárny, obchody, tipy na podniky, kde se může celiak stravovat, 

pokud přijíždí do zahraničí a zatím se v nabídce neorientuje (v případě zájmu pokračujte na 

https://www.cyeweb.eu/travelnet/). 

Summercamp, jeden z tradičních opakujících se projektů CYE, se v tomto roce kvůli pandemii COVID-

19 nemohl uskutečnit, nicméně se jeho konání posunulo o rok. Summercamp v roce 2021 se tedy bude 

konat v Itálii a následujícího roku připadne jeho organizace Portugalsku. Summercamp představuje 

skvělou příležitost mezinárodního letního táboru pro celiaky a o registraci Vás budeme včas 

informovat. Nutnou podmínkou pro registraci je členství v národní pacientské organizaci. 

Klára Lášková, delegátka CYE za Českou republiku 

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.  

https://www.cyeweb.eu/travelnet/

