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Zpráva z konference AOECS 

 

34th General Assembly of Association of European Coeliac Societies 

 

V pořadí již 34. konference AOECS byla uspořádána v portugalském Lisabonu mezi 15. a 18. 

zářím 2022. Přítomno bylo 31 národních organizací celiaků a další tři organizace poskytly 

plné moci jiným účastníkům, aby se mohly podílet na hlasování. Celkem se konference 

zúčastnilo 112 osob. Jako obvykle paralelně probíhala konference CYE, o které si můžete 

přečíst ve zprávě od naší delegátky Mgr. Kristýny Bubeníkové.  

 

 

 

Ukraine Emergency Fund 

Konference se zúčastnila i ukrajinská delegace v čele s prezidentkou Ukrainian Celiac Society 

paní Olgou Naumovou. V rámci své prezentace poděkovali za příspěvky a pomoc z fondu 

AOECS na pomoc Ukrajině „Ukraine Emergency Fund“. Díky fondu bylo rozdáno 24 tun 

bezlepkových produktů ve 12 dodávkách.  

Gluten Free Alliance 

Hojně diskutované bylo další rozšíření ELS (evropského licenčního systému pro přeškrtnutý 

klas), které by s sebou přineslo mj. i sjednocení grafické podoby licencované ochranné 

známky přeškrtnutého klasu.  

Odborný program  

Mezi přednášejícími byla Dr. Henedina Antunes, která se zabývala aktuálním stavem 

problematiky celiakie včetně diagnostiky.  

Pan Andy Booth ze své pozice Global Technical Manager se specializací na potraviny u 

společnosti SGS se věnoval problematice implementace změn a příležitostí na trhu 
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v souvislosti se změnami požadavků na licencované produkty, resp. se změnou AOECS 

standardu.   

Srbský spolek pro celiaky prezentoval EU projekt CD Skill.  

Debatovány byly potravinové samotesty pro celiaky, vliv rostoucích cen surovin na 

bezlepkové produkty a zapojení celiaků do klinických studií. Panelová diskuse se věnovala 

tématům aktuálních tržních vlivů na nabídku bezlepkových výrobků.   

Administrativní program  

Sobotní program byl věnován problematice AOECS, a to rozpočtu, změnám ve vedení 

organizace a diskusím ohledně Gluten Free Alliance.  

Do nejužšího vedení AOECS byly nově zvoleny Hilary Croft z Velké Británie a Susana Tavares 

z Portugalska.  

Příští, tj. již 35. konference AOECS proběhne v Řecku.  

 

 


