...From The Executive Director
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The
ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world,
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019,
March2018,
2019
setembro
deISAAC
2020International Financial Audit
Conference 2020, ISAAC International
Partnerships,

Mensagem da Presidenta
Em Melbourne, Austrália, estamos agora no bloqueio mais longo do
mundo. Não queríamos necessariamente esse titulo, mas estamos
protegidos do vírus invisível que está tirando tantas vidas em todo o
mundo.
No momento em que escrevo, faltam menos de duas semanas para eu
entregar a presidência do ISAAC a Juan Bornman. Eu sei que o ISAAC
está em boas mãos.
Eu planejava me despedir publicamente e em particular na conferência de
Cancún. Infelizmente, isso não aconteceu, então grande parte do espaço
nesta coluna é para agradecer publicamente aos membros cessantes da
Diretoria Executiva, à equipe do ISAAC e a todos os incríveis membros do
ISAAC que trabalham incansavelmente para o avanço da comunidade
AAC .
Em primeiro lugar, aos membros cessantes da Diretoria Executiva:
A Lateef McLeod, com quem trabalhei nos últimos quatro anos no
Conselho Executivo (EB), obrigado. Lateef e o comitê LEAD mudaram
totalmente a forma como o LEAD funciona e se concentraram na palavra
“liderar” para inspirar mais pessoas que usam AAC para a liderança. O
workshop "Dare to Lead" e os webinars "Pathways to Leadership" são um
crédito para a própria liderança do Lateef. Lateef, junto com Kevin Williams
(que está entrando como vice-presidente LEAD no EB) moderou os oito ou
nove chats online que o ISAAC realizou para pessoas que usam o AAC
nos últimos quatro meses. Cada chat online foi diferente, com pessoas
indo e vindo a cada quinze dias.
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A Dorothy Fraser, que habilmente liderou o Comitê BUILD nos últimos dois
anos, obrigada. Tanto como presidente do comitê BUILD e co-editora do
Boletim CSWN, Dorothy viu que recursos e informações foram
compartilhados em todo o mundo. Seu conhecimento e networking foram
inestimáveis para conectar as pessoas com as informações de que
precisam. Dorothy será lembrada por trazer uma fita métrica para Cancún,
sabendo que estaríamos avaliando a acessibilidade dos hotéis.
A dedicação do CE não pode ser subestimada. Gaby, Sally, Juan, Nadia e
Signhild, junto com Lateef e Dorothy, todos assumiram funções e trabalho
adicionais quando necessário. Quando pedi soluções criativas para um
problema, nós conversamos sobre um problema e chegamos a soluções
inovadoras. Na verdade, tem sido um ano de soluções criativas, onde as
reuniões da Diretoria Executiva duram três horas, testando todas as
nossas conexões de internet!
Ao Comitê da Conferência, Gaby, Gabriela, Wendy, Marcella, Gloria,
Sarah e Tami, assim como aos PCOs - Experient e BTC - meu coração
chorará para sempre lembrando os incríveis dois meses que tínhamos de
nos encontrar todas as semanas para nos preparar para o pior e
renegociando contratos. Tenho a sorte de ter visto Cancún, os locais de
conferências, hotéis, restaurantes, bandas mariachi e margaritas. Espero
que Cancún e o mundo estejam prontos para a conferência ISAAC
novamente.
Ao Comitê de Pesquisa e sua presidente, Beata Batorowicz, um grande
obrigado pelo tempo despendido no desenvolvimento de novas
participações em pesquisas e outras diretrizes. As diretrizes para
participação na pesquisa estarão no site em breve.
Para India Ochs, obrigado por seus mais de quatro anos como Presidente
do Comitê de Estatutos. Este ano, em particular, certamente causamos à
Índia mais do que algumas dores de cabeça.
O Conselho do ISAAC se reuniu duas vezes em agosto online. A primeira
foi uma reunião de negócios para aprovar novos orçamentos e outras
questões emergentes, tendo em vista que a conferência havia sido adiada.
A segunda reunião foi uma oportunidade para “compartilhar” o que os
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Capítulos têm feito nos últimos dois anos. É sempre o item favorito da
agenda nas reuniões do Conselho, ouvir o que cada país está fazendo.
Obrigado a todos os membros do Conselho que cederam seu tempo para
participar das reuniões do Conselho. Eu sei que foi uma hora difícil do dia /
noite para algumas pessoas comparecerem.
Por fim, ao Escritório Internacional do ISAAC, Franklin, Heather, Carol,
Teraiz, Judy, Tony e Nola, que nunca deixam de perder o ritmo, mesmo
quando o mundo está de cabeça para baixo: obrigado em nome dos
membros e do Conselho Executivo.
Bem-vindos aos novos membros do Conselho Executivo do ISAAC, Tracy
Shepherd (presidente eleito), Kevin Williams (vice-presidente, LEAD) e
Miroslav Vrankic (vice-presidente, BUILD).
Adeus, embora ainda estarei em torno do ISAAC e da comunidade AAC.
Vamos esperar que possamos viajar em breve!
Meredith Allan
Presidenta, 2018-2020
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