MENSAGEM DO PRESIDENTE, ISAAC E-NEWS, junho 2015
Caros membros da ISAAC:
Na minha parte do mundo o tempo tornou-se quente e os dias longos e ensolarados. A
temporada sempre significa oportunidades para socializar ao ar livre, e a tradição de verão do
churrasco. Na semana passada tive a sorte de voltar a ser convidado para o "Churrasco/
Barbeque dos Comunicadores Legais " na ilha de Vancouver.
Os “Cool Comunicators (Comunicadores Legais)” são grupos sociais de adultos que usam CAA
com os membros no final da adolescência ate os seus 80 anos. Os "CCers", como eles às vezes
se referem a si mesmos, se encontram durante o ano em suas respectivas cidades na ilha de
Vancouver e unir-se para um grande churrasco uma vez por ano, geralmente em junho. É uma
grande festa, com grande quantidade de comida, diversão e jogos. Como participante, estou
sempre impressionado com o nível de engajamento demonstrado pelos Comunicadores
Legais... eles planejam as atividades, o menus, a lista de convidados e o temas. Entre 35 e 50
deles entre facilitadores e familiares comparecem ao grande dia na ilha de Vancouver (uma
área maior do que a Bélgica, com muito mais montanhas). Quando eles chegam no parque à
beira-mar onde o evento ocorre (ver foto abaixo), os recém-chegados são recebidos
calorosamente por outros já presentes, com perguntas, piadas, e presentes às vezes especiais.
No contexto de seres humanos em todo o mundo, o evento de um grande churrasco de família
não é notável, exceto que estes indivíduos são em sua maioria pessoas com atrasos significativo
de desenvolvimento e deficiências físicas e de comunicação. Pessoas com esses desafios,
muitas vezes vivem em total isolamento, com poucos ou nenhum amigo, e nenhuma
comunidade. Neste pequeno canto do mundo, somos capazes de testemunhar em primeira
mão como os indivíduos com desafios significativos pode construir comunidade e unir-se entre
amizades e famílias.
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Claro, as comunidades são construídas com a contribuição e participação de todos os seus
membros e, como tal, os Comunicadores Legais são e continuam a ser apoiados pela
comunidade em torno deles. Mas assim como existem comunidades para as pessoas que usam
CAA na remota Ilha de Vancouver, eu sei que há comunidades semelhantes em todo o mundo
na Austrália, Califórnia, Ontário, Noruega e África do Sul, para citar apenas alguns. Ele tem sido
a missão da ISAAC a tricotar essas comunidades em conjunto através do trabalho de grupos e
iniciativas da ISAAC por exemplo, as Comissões da ISAAC de BUILD e LEAD; a ISAAC publicações,
recursos, Web site; e claro, a conferência bienal quando todos nos reunimos para construir e
fortalecer a nossa comunidade global de CAA. Então aqui é um desafio para todos vocês ...
como nós nos movemos em direção à próxima conferência ISAAC em Toronto em 2016, peçolhe para ligar com as comissões ISAAC de BUILD e LEAD para compartilhar as histórias únicas e
descrições de suas próprias comunidades locais de pessoas que usar CAA. Cada história da
comunidade é uma voz preciosa que contribui para o coro de nossa família humana verdadeiramente a música de nossas vidas.
Falando da nossa família ISAAC, é com grande prazer que anunciar o candidato escolhido para o
cargo de ISAAC President-Elect ... por favor se juntar a mim na calorosas boas-vindas a
Meredith Allen da Austrália para esta posição. Meredith é membro da ISAAC de longa data, que
serve em várias comissões da ISAAC incluindo a LEAD, Publicações, Finanças, Nomeações, e
como um representante no Conselho ISAAC. Meredith é uma vencedora anterior dos + / ISAAC
Outstanding Consumer Award Palestra (1998) Palavras e Prêmio do Presidente ISAAC (2006), e
se tornará a primeira pessoa que usa AAC para servir como presidente eleito do ISAAC. Ela
servirá como presidente eleito para um mandato excepcional de três anos (2015-2018), seguido
por um mandato de dois anos como presidente ISAAC.
Além de Meredith ao Conselho Executivo do ISAAC é um testemunho da força e diversidade da
nossa organização, trazendo pessoas de todo o mundo para criar e cultivar uma comunidade
global que inclui todas as pessoas e todas as vozes. Onde quer que você seja, nesta nossa época
do solstício, deixe todas as vozes sejam ouvidas ao redor do fogo.
Os melhores votos a todos vocês,
Jeff
Jeff Riley
Presidente da ISAAC 2012-2015
312 Dolomite Drive  Suite 216  Toronto, ON M3J 2N2 Canada
Tel: (905) 850-6848  Fax: (905) 850-6852  E-mail: franklin@isaac-online.org
Web site: http://www.ISAAC-online.org

