Konference Coeliac Youth of Europe (CYE) 2013
Konference CYE pro rok 2013 proběhla 6. až 7. září v Amsterodamu. Jako obvykle se "Mladí evropští
celiaci" setkávali v konferenčních prostorách s delegáty AOECS. Obě konference tedy probíhaly
současně jak je pro CYE a AOECS zvykem, CYE je totiž pracovní skupinou patřící k AOECS.

O plynulý průběh konference se staral letos nový výbor zvolený minulý rok v Helsinkách:
Mirjam Eiswirth z Německa (General Coordinator)
Giacomo Porzio z Itálie (Project Manager)
Lana Pavkov ze Srbska (Financial Manager)

Výběr z programu konference

TRAVEL NET
Travel Net je projekt CYE, který pokračuje již několikátým rokem. Účelem je shromažďovat informace
o hotelech, restauracích, obchodech apod., které by se mohly hodit celiakům při cestování po Evropě.
Výsledek práce delegátů CYE si můžete prohlédnout na: http://cye.freehostia.com/travel-net/
BEAT THE WHEAT
Projekt pro rok 2012/2013 Beat The Wheat (BTW) je koncipován jako internetový bulletin, kde si
můžete přečíst články v angličtině týkající se celiakie. Delegáti letošní rok odhlasovali, že BTW bude
jako projekt CYE pokračovat, upravili pravidla pro jeho pokračování a zařadili o něm článek do "CYE
Constitution".
Časopis je vydáván třikrát do roka, přičemž upozornění a odkaz na nové vydání najdete vždy na
facebooku CYE, Společnosti pro bezlepkovou dietu i Mladých celiaků, nebo si jej můžete prohlédnout
přímo na nových a konečně přehledných stránkách CYE.
http://cye.freehostia.com/beat-the-wheat-cye-bulletin/
https://www.facebook.com/groups/CeliacYouthOfEurope/
Aktuální číslo si můžete přečíst zde: http://issuu.com/beatthewheat/docs/btw_5__1_

SUMMER CAMP 2013
Letošní Summer Camp se konal v Srbsku. 30
účastníků z 12 států Evropy, mezi nimi byste našli
také Českou republiku, strávili týden nejen
v Sremska Mitrovica a poněvadž letní tábor byl
pojat jako poznávací, seznamovali se většinu času
se srbskou kulturou, na programu byl nejeden
workshop a samozřejmě účastníky čekalo tradiční
srbské jídlo.
Více na: http://cye.freehostia.com/coeliacevents/serbia-2013/
Tento rok se poprvé můžete i podívat na video z letního tábora:
http://www.youtube.com/watch?v=T9f5EaBhnig&feature=youtu.be
A připravováno je i další, které brzy najdete na oficiálních stránkách CYE. :-)

SUMMER CAMP 2014
Nadcházející Summer Camp bude ve Švýcarsku od 26. července do 2. srpna. Základní informace
najdete na stránkách CYE: http://cye.freehostia.com/event/cye-summer-camp-2014/, nebo můžete
navštívit oficiální stránky Summer Campu, kde se dozvíte vše o programu, organizaci a také
zajímavosti o samotném Švýcarsku. Předem upozorňuji, že podrobné informace o přihláškách budou
dostupné až na konci roku 2013 a registrovat se budete moct pravděpodobně od 6. ledna 2014.
http://www.summercamp2014.ch/

COELIAC EVENTS
Kromě pokračujících projektů z minulých let CYE nabídne nový projekt pro rok 2013/2014 "Coeliac
Events".
Na stránkách CYE od září najdete informace o akcích, které pořádají národní organizace mladých
celiaků z Evropy a mohou se jich účastnit i návštěvníci z jiných zemí. Možná se objeví i informace
z neevropských zemí, protože konferenci poprvé navštívili delegáti z Tunisu a Pákistánu.
Protože je projekt zatím "v plenkách" najdete zde zatím jen informace, které se přímo dotýkají CYE,
tedy o Summer Campu a konferencích.

http://cye.freehostia.com/events/

Letošní konference byla velkou zkouškou pro nový výbor a s radostí můžu říct, že CYE má další
schopný tým, příště se se svými delegáty setkají ve Slovinsku nad dalším projektem. Prozradím, že
Summer Camp 2015 se bude konat na Maltě.

Veronika Lášková

