Mensagem do Presidente
Outubro de 2018
Caros membros do ISAAC,
Em primeiro lugar, um muito obrigado a Gregor por sua liderança na ISAAC nos
últimos três anos. Gregor tem sido um grande mediador, certificando-se de que
cada pessoa tenha sua palavra resultando em uma decisão por consenso. Ele tratou
sua presidência como co-presidência comigo e eu apreciei essa experiência. Espero
poder compartilhar meus aprendizados com Juan Borman, presidente eleito, da
mesma maneira.
A recente conferência do ISAAC na Austrália nos mostrou que o ISAAC tem uma
forte base para construir e a mensagem de acesso à comunicação continua a
crescer. O tema da conferência “AACcess All Areas” se espalhou por toda a Gold
Coast, já que muitas empresas, hotéis e o centro de convenções enviaram
funcionários para duas sessões de treinamento em Comunicação de Acesso
realizadas antes da conferência.
O Conselho do ISAAC se reuniu na Gold Coast e aprovou um novo Plano
Estratégico 2018-2021. Como parte desse plano, pretendo me concentrar na
sustentabilidade financeira do ISAAC a longo prazo. Agora podemos olhar para as
metas de longo prazo graças à gestão financeira cuidadosa nos últimos anos.
A família ISAAC é incrível. Cada membro do ISAAC tem uma família de apoio por
trás deles e todos se tornam parte de nossa família. O Leilão Silencioso na
conferência de 2018 destacou isso para mim. Na esperança de incentivar o
interesse (não que fosse necessário) em um par de meias tricotadas a mao, postei
uma foto no facebook. Birgette Brandt, da Dinamarca, viu meu post e respondeu:
“Esses são realmente raros, porque são os últimos que minha mãe tricotou. Ela tem
89 anos e teve um derrame em abril. Eu não pediria meias para o leilão silencioso
porque restavam apenas alguns. Mas ela me disse: normalmente você leva meias
para a conferência do ISAAC. Ela insistiu que eu trouxesse esses 3 pares comigo ”.
Todos os três pares foram muito procurados e valorizados, conhecendo o amor que
foi dado a eles.
Uma nova geração de pessoas que usam Comunicação Aumentativa e Alternativa
estão começando a surgir. Meu corpo envelhecido aguarda a energia e a vitalidade
da geração mais jovem, estimulando-me a continuar.
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