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Online přes platformu Zoom 

 

Letošní ročník konference AOECS, a tedy i pracovní skupiny CYE, se znovu konal prostřednictvím 

online meetingu. 15 delegátů z řad mladých celiaků zastupovalo své evropské asociace, aby 

zkoordinovali svou spolupráci na další rok, stanovili si nové projekty a navázali na ty stávající.  

CYE je pracovní skupinou AOECS, nezávislé neziskové organizace zastřešující spolky celiaků napříč 

Evropou. Je složena z celiaků do 30 let, kteří jsou delegáty za své spolky a země. Mezi cíle CYE patří 

usnadňování života mladých celiaků v Evropě v oblastech pro ně stěžejních, tedy zaměřuje se na 

cestování, stravování v zahraničí apod. 

Tříčlenné vedení sestává v podobě generální koordinátorky a projektové manažerky Patrícii Lima a 

Marissy Siemons a finančního manažera Eduarda Colomer Castelló, kteří ve svých funkcích zůstávají 

i nadále. 

 

Náplní konference bylo zejména stanovení Project plánu na následující rok. Mezi hlavní myšlenky a 

nápady na směřování a usnadnění mezinárodní spolupráce patří zavedení online meetingů každé 2 až 

3 měsíce, neboť je těžké na takovou vzdálenost řídit a spolupracovat na projektech, ve kterých je 

zapojeno více lidí a udržet je v chodu. Dalším zajímavým bodem byl návrh spolupráce s Erasmem, 

který je velmi běžným známým prostředkem pro delší pobyty studentů v zahraničí, ze které by pak 

mohli studenti-celiaci jistě těžit.  

Neopomenutelným bodem a zároveň jedním z velmi užitečných dlouhodobých projektů CYE je 

aktualizování Travel Netu a jeho doplňování o nové země. Travel Net poskytuje informace o 

bezlepkovém stravování v jednotlivých zemích, např. seznam gluten free friendly obchodů a 

restaurací, a užitečné fráze pro domluvu na bezlepkových variantách jídel. Pro nahlédnutí do Travel 

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

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


 
 

 

Summercamp, jeden z tradičních opakujících se projektů CYE, se v tomto roce znovu neuskutečnil 

kvůli pandemii COVID-19 a s největší pravděpodobností  

se v následujícím roce bude konat v Itálii. Na rok 2023 je Summercamp plánován v Portugalsku. 

Summercamp představuje výbornou příležitost mezinárodního letního táboru pro mladé celiaky a o 

registraci Vás budeme včas informovat prostřednictvím našich stránek www.celiak.cz a na našich 

sociálních sítích. Nutnou podmínkou pro registraci je členství v národní pacientské organizaci 

(Společnosti pro bezlepkovou dietu). 

 

Klára Lášková, delegátka CYE za Českou republiku 

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. 

http://www.celiak.cz/

