Peste 200 de nevăzători au învăţat să acceseze resurse digitale
cu ajutorul aplicaţiei software - BatPro
București, 30 mai 2017.
Asociaţia Lions Club Arad anunţă încheierea proiectului naţional „BatPro pentru Windows”, o
continuare a proiectului din anul 2015 prin care a fost dezvoltat o aplicaţie software pentru persoane cu
deficienţe de vedere (nevăzători). Faţă de versiunea iniţială, cu sistem de operare Linux, în cadrul
acestei noi etape, aplicaţi BatPro se poate instala pe orice calculator personal cu sistem de operare
Windows şi se adresează atât începătorilor, cât şi utilizatorilor avansaţi.
Prin intermediul noii aplicaţii, un nevăzător poate avea acces la o bibliotecă audio conţinând 40.000 de
titluri, poate accesa online multe ziare şi posturi de radio prezente pe internet, va putea afla informaţii
meteorologice, horoscop, curs valutar sau rezultate sportive. Versiunea actuală permite şi accesul la
câteva jocuri (Şah, Trivia, etc.) poştă electronică şi Skype.
Proiectul are o componentă ecologică ataşată. Calculatoarele pe care este instalată aplicaţia BatPro
pentru Windows, provin de la companii şi instituţii care nu mai au nevoie de acestea. Mai multe sute de
calculatoare au fost recondiţionate pentru a fi folosite în acest proiect.
Proiectul „BatPro pentru Windows” a fost finanţat cu suma de 222.500 lei de către Fundaţia Orange
în cadrul concursului „Lumea prin culoare şi sunet”, ediţia 2016.
Proiectul „BatPro pentru Windows” urmează a fi finalizat în cadrul unui eveniment la Bucureşti. Cu
această ocazie, filiala Lions Club Bucureşti Atheneum a Districtului Lions 124 România, va dona un
număr de treizeci şi cinci de calculatoare instalate cu aplicaţia BatPro pentru Windows, Asociaţiei
Nevăzătorilor din Capitală.
Evenimentul va avea loc miercuri, 31 mai, ora 10.00, la centrul pentru dezbateri publice şi iniţiative „La
firul ierbii” din Bucureşti, situat în Splaiul Unirii nr. 160.

„Pentru a avea acces la Internet şi a utiliza un calculator, o persoană nevăzătoare trebuie să îşi
instaleze numeroase softuri şi să cunoască numeroase comenzi diferite de tastură. De aceea, multe
persoane cu deficienţe de vedere nu au putut folosi niciodată un calculator. Până la acest moment,
softul BatPro a ajutat peste 200 de persoane să înveţe să utilizeze un calculator şi să aibă acces la
resurse care până acum le erau inaccesibile. Proiectul a avut un impact puternic în comunitatea de
nevăzători la nivel naţional şi avem cereri de donaţie din toată ţara. Estimăm că în următorii 5 ani,
peste 500 de persoane vor putea avea acces la aceste resurse prin intermediul BatPro” a declarat
Ladislau Boros, coordonatorul proiectului, membru Lions Club Arad.
„Softul BatPro mi-a schimbat viaţa. Folosesc în fiecare zi calculatorul pe care l-am primit. Am învăţat
foarte repede utilizarea tastaturii şi acum pot accesa ziare pe Internet, posturi de radio, dar şi cărţile din
bilblioteca audio care îmi fac viaţa mult mai frumoasă. Vă mulţumesc din suflet pentru această
oportunitate” a declarat Izabela Juhasz, beneficiar al proiectului, membru al Asociaţiei Nevăzătorilor
Arad.

„Lumea digitală este acum mult mai uşor de accesat pentru persoanele neiniţiate în utilizarea
calculatorului. Cu ajutorul programului BatPro, cu doar patru taste orice nevăzător poate folosi un
calculator. Fundaţia Orange va continua să deschidă lumea digitală pentru cât mai multe persoane
dezavantajate prin proiectele pe care le finanţează" a declarat Amalia Fodor, Director Executiv
Fundaţia Orange.
Despre Lions Club Arad
LC Arad este un club de serviciu cu 35 de membri înfiinţat în 1994. Toţi membrii clubului activează ca
voluntari, nefiind retribuiţi. Azi, prin 45.410 de Cluburi Lions, cu aproximativ 1,4 milioane de membri în
206 de ţări din toată lumea, leii sunt implicaţi în proiecte importante în comunităţile locale. Motto-ul leilor
din întreaga lume este - Noi servim.
În cei 20 ani, LC Arad a susţinut numeroase proiecte cu prioritate pentru nevăzători (Şcoala Specială
de Nevăzători şi Asociaţia Nevăzătorilor din Arad) dar şi în alte domenii (sănătate, mediu, educaţie).
Contact: Ladislau Boros – ladislau.boros@gmail.com
Despre LIONS Club București Atheneum
Lions Club Ateneum-Bucureşti este un club de voluntariat înființat în anul 2007. Are în componenţă un
număr de 16 membri activi din tot spectrul profesional care, sub motto-ul general lionsitic „We Serve”
(noi servim), dezvoltă proiecte în folosul comunității, cu precădere către probleme de sănătate (vedere,
diabet, hemofilie) deopotrivă la copii şi adulti, dar şi către alte domenii (social-culturale, mediu). Pentru
mai multe informaţii vă rugăm sa accesaţi http://www.lcatheneum.ro
Despre Fundaţia Orange
Fundaţia Orange este o organizaţie neguvernamentală care se implică în viaţa comunităţii prin
realizarea de proiecte filantropice menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor
dezavantajate. Anual, prin fondul de finanţare „Lumea prin culoare şi sunet”, Fundaţia Orange oferă
fonduri pentru organizaţii neguvernamentale care desfăşoară proiecte de sănătate, educaţie, cultură şi
integrare socială în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi de auz şi/sau de vedere. Pentru mai multe
informaţii vă rugăm accesati www.fundatiaorange.ro.

