Messagem do Presidente
Dezembro 2016
Prezado Membro da ISAAC,

Trabalho surpreendente está sendo feito para promover CAA em todo o mundo. Em
novembro tive a oportunidade de combinar uma curta estadia de pesquisa em Varsóvia
(Polônia) com uma reunião de representantes de Mówić bez Słów (Falando sem
Palavras), a organização polonesa CAA. Quero enviar muitos agradecimentos aos
nossos amigos polacos, que tornaram possível esta reunião, apesar de ter sido a curto
prazo e num domingo de manhã no fim de semana após o Dia da Independência
Nacional da Polónia! Além disso, agradeço a Agnieszka Pilch, ex-presidente de Mówić
bez Słów, que não pôde participar da reunião, mas viajou um longo caminho para se
conectar comigo e compartilhar maravilhoso trabalho CAA e muitas iniciativas criativas
que estão acontecendo em diferentes regiões da Polônia .
Katarzyna Cichocka Segiet, presidente de Mówić bez Słów, acolheu-me em Varsóvia.
Malgorzata Donska, o primeiro presidente, informou sobre a fundação de Mówić bez
Słów há 17 anos, como resultado de um programa de desenvolvimento AAC apoiado
pelo United Nations Umbrella Project. Alina Smyczek informou sobre os últimos anos
da organização. Ela havia recebido o Prêmio de Professor da Escola Bridge / ISAAC
(2000-2001). Isso inclui uma estadia de um ano na Bridge School perto de San
Francisco (EUA) para ver e aprender como CAA é praticado lá. Alina foi o segundo
presidente de Mówić bez Słów.
Beata Kazimierczak, uma mãe de uma pessoa com necessidades de comunicação
complexas altamente envolvida com CAA e um membro do conselho atual, falou sobre
as atividades políticas e realizações para as pessoas que usam CAA. Agnieszka Bal
relatou a partir da perspectiva de uma pessoa que usa AAC. Ela é membro do conselho
de Mówić bez Słów, um estudante universitário que usa CAA e vencedora do Prêmio
Nacional Pessoa sem Barreiras. Ela ressaltou a necessidade urgente de maior
conscientização pública sobre a CAA.
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Aldona Mysakowska Adamczyk, Presidente do Conselho do ISAAC, destacou o papel
de liderança de Mówić bez Słów no desenvolvimento da CAA nos outros países da
Europa Central e Oriental, através de visitas e participação mútua na organização da
Conferência Regional da Europa Oriental e Central Comunicação Alternativa e
Augmentativa (ECER-AAC).
A Dra. Beata Batorowicz, pesquisadora canadense de origem polonesa que participou
da reunião, relatou a importância de uma visão global não só para a ciência, mas
também para a prática baseada em evidências. Anna Walkiewicz relatou como um
membro do comitê de direção para membros de ISAAC.
A visão de Mówić bez Słów é tão semelhante à visão do ISAAC que parece ser um
Capítulo ideal do ISAAC. A notícia fantástica é que o conselho de Mówić bez Słów de
fato decidiu se tornar um capítulo ISAAC em 2017. A família de ISAAC Capítulos ea
comunidade AAC continua a crescer.
Aldona como Presidente do Conselho e eu próprio como Presidente informou sobre as
estruturas e procedimentos da ISAAC e abordou as preocupações sobre a
independência de Mówić bez Słów como um capítulo do ISAAC. Resaltamos que o
ISAAC não regula os capítulos. Pelo contrário, os Capítulos e as regiões como
membros do Conselho ISAAC decidem sobre a orientação estratégica do ISAAC.
Mówić bez Słów é mais que bem-vindo a desempenhar um papel importante a esse
respeito. Katarzyna Cichocka Segiet sublinhou o compromisso da organização com o
ISAAC.
Obrigado, queridos amigos, pelo seu empenho e pela sua reunião emocionante !
Espero relatar os desenvolvimentos positivos em outras partes do mundo em breve.
Sinceros cumprimentos,
Gregor Renner
ISAAC President
October 2015 - September 2018
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