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“Sustainable Development: The Promise of Technology”
În 1992, la încheierea Deceniului Naţiunilor Unite dedicat persoanelor cu dizabilităţi (19831992), Adunarea Generală ONU a proclamat ziua de 3 decembrie ca Zi Internaţională a
Persoanelor cu Dizabilităţi (Rezoluţia 47/3).
Adunarea Generală ONU a făcut apel la statele membre să marcheze această zi pentru ca
persoanele cu dizabilităţi să fie tot mai mult integrate în societate (Rezoluţia 47/88).
Pentru 3 decembrie 2014, tema stabilită de Adunarea Generală ONU este Sustainable
Development: The Promise of Technology.
Referitor la importanța tehnologiei în viața persoanelor cu dizabilități și la politicile publice
corespunzătoare, Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de
România prin Legea nr. 221/2010, specifică: „Statele Părţi se angajează să întreprindă sau să
promoveze cercetarea şi dezvoltarea, să facă cunoscută oferta şi să încurajeze utilizarea de
noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice şi de comunicaţii, dispozitive de suport pentru
mobilitate, dispozitive şi tehnologii de asistare, adecvate persoanelor cu dizabilităţi,
acordând prioritate tehnologiilor cu preţuri accesibile” (art. 4 – Obligații generale, pct g).
Asociatia RENINCO sustine utilizarea creativa a tehnologiei in viata scolarului cu
dizabilitati si/sau cu cerinte educationale speciale!
Scolile au nevoie sa cunoască și să utilizeze cele mai noi dispozitive asistive și tehnologii care
pot veni în sprijinul școlarilor cu dizabilități și cu alte cerinte educative speciale (CES). Acestea
pot sprijini învățarea tuturor copiilor și pot asigura calitatea învățării pentru toți.
Profesorii sunt la rândul lor sprijiniți astfel, pentru a face activitățile școlare mai adaptate și mai
placute.
Milităm astfel ca fiecare școală să fie cât mai adecvat dotată pentru a primi elevii cu
dizabilități și pentru a deveni o școală primitoare și prietenoasă pentru toți elevii și profesorii.
Diversificarea produselor de tehnologie si adaptarea lor la profilul individual al persoanei cu
dizabilitati contribuie esential la respectarea dreptului la educatie și integrare socială!
Bucuresti, 3 decembrie 2014, RENINCO

