
Za Společnost pro bezlepkovou dietu z. s. Mgr. Kristýna Bubeníková 

 

Zpráva z konference CYE 

 

15. - 19. 9. 2022 Lisabon 

 

 

 
V Lisabonu se po dvou letech, kdy se setkávání omezilo na virtuálním prostředí, delegáti sešli 

v konferenčních sálech na 34. ročníku konference AOECS (34th General Assembly AOECS - 

Association of European Coeliac Societies). Paralelně s programem pro delegáty AOECS se 

konala konference CYE, neboli “Mladých evropských celiaků”. CYE je pracovní skupinou 

AOECS. Sdružuje “mladé celiaky” do 30 let, kteří zastupují pracovní skupinu mladých celiaků 

jejich národní organizace. Právě za Společnost pro bezlepkovou dietu jsem se konference 

zúčastnila úplně poprvé, nicméně činnost CYE sleduji několik let (v minulosti jsem přispěla 

svým příběhem do bulletinu Beat the Wheat a dvakrát jsem vyjela na CYE Summer Camp), 

takže aktivity, kterým se CYE věnuje, pro mě nebyly novinkou. Pro některé delegáty však byly 

činnosti a organizační struktura CYE neznámé, protože se zúčastnili konference poprvé 

(dokonce země, kterou zastupovali byla reprezentována také úplně poprvé). Účastníků bylo 

celkem 23 ze 17 zemí a z 19 pacientských organizací a iniciativ. 

Program zahájila bývalá prezidentka portugalské asociace celiaků (APC) Mafalda Carvalho, 

která se nám během hodiny snažila předat její zkušenosti z vedením týmů. Celá přednáška 

bylo proložena prací ve skupinách a interakcemi, takže jsme se pomalu začali s delegáty 

poznávat, nicméně k plnému představení všech delegátu došlo až v navazujícím programu. 

Každý během tříminutové flash prezentace představil sebe, zastupovanou organizaci a 

aktivity, kterým se mladí celiaci v jeho zemi věnují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále už jsme se věnovali agendě CYE, pro nováčky byla představena organizační  struktura 

pracovní skupiny a byly avizovány volby jejího vedení, které se uskutečnily na závěr 

konference. Finanční manažer Eduard Colomer Castelló nás seznámil s přehledem aktivit 

(setkání vedení atd.) a přehledem utracených financí před a při covidu, kdy se rozpočty 

opravdu diametrálně odlišovali.  
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Jako dalšího “hosta” jsme přivítali zástupkyni AOECS Veronicu Rubio, která mezi nás přišla 

diskutovat o provázanosti AOECS a CYE a dalších představách a prioritách spolupráce. 

Opět jenom v kruhu CYE delegátů jsme pak diskutovali možnosti zlepšení webu, sociálních 

sítí a projektu Beat the Wheat, každý účastník přispěl nějakými návrhy pro probuzení všech 

komunikačních kanálů, kterými CYE disponuje. 

V dalších částech programu jsme opět přivítali hosty. Projekt, který se každoročně koná pod 

záštitou CYE, je mezinárodní Summer Camp. V příštím roce se mladí celiaci (ve věku 18-30 

let) budou moct vypravit do Portugalska. SC Lisabon 2023 přišla představit jedna z 

organizátorek Beatriz Venturini. Summer Camp by se měl v roce 2023 konat převážně v 

hlavním městě, nicméně organizátoři plánují výlety do města Sintra nebo do Cascais. Pevné 

datum zatím oznámeno nebylo, ale bylo avizováno, že mají v plánu SC uskutečnit na konci 

srpna (vzhledem k turistické sezoně a vysokým letním teplotám, je to velmi vhodné). 

Podrobnější informace budou organizátoři zveřejňovat na instagramovém účtu 

(https://www.instagram.com/portugalsummercampcye/), nebo na FB stránce CYE Summer 

Camp (https://www.facebook.com/cyesummercamp). Vedení CYE také vyzvalo delegáty, zda 

někdo z přítomných neplánuje zorganizova SC 2024 ve své zemi, ale zatím se nikdo 

nepřihlásil, takže na místo pro rok 2024 si budeme muset počkat. 

Další řečnice z Portugalska nám představila podrobněji portugalskou organizaci mladých 

celiaků (APC Jovem) a byla jí Inês Duarte. 

Velkým bodem programu, kde se mohl každý aktivně zapojit, byla diskuze nad zlepšením 

CYE, to po pandemické situaci jistě potřebuje svěží vítr a zvýšení aktivity. Padalo spoustu 

zajímavých a proveditelných nápadů, které jistě nové vedení CYE zrealizuje. Volbou nového 

vedení jsme zakončili konferenci. V končícím vedení na pozici hlavního koordinátora (General 

Coordinator) byla Marissa Siemons z Nizozemska, pozici projektové manažerky (Project 

Manager) zastávala Patrícia Lima z Portugalska a finančním manažerem byl Eduard Colomer 

Castelló. Na další období dvou let se ve vedení rozhodla pokračovat pouze Marissa Siemons, 

která byla opět zvolena na pozici hlavního koordinátora. Dále jsme měli další 4 kandidátky, z 

nichž jsme zvolili na pozici projektového manažera zástupkyni z Norska Amalii Henrichsen a 

na pozici finančního manažera Paulu Herz z Německa. 

Kromě samotného programu jsme se hojně věnovali “networkingu” nejen u bohatých “coffee 

breaků”. Měli jsme možnost ochutnat portugalskou kuchyni, poznat kousek města, seznámit 

se s novými delegáty, ale hlavně jsme se věnovali práci na budoucím počínání CYE, což bylo 

skvělé. 
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