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LIONS Club Constanţa, noul partener al proiectului naţional 

BatPro - Calculator pentru nevăzători

Constanţa, 2 decembrie 2015. Filiala LIONS Club din Constanţa este noul partener al proiectului naţional „BatPro –
Calculator pentru nevăzători”,  iniţiat de  Fundaţia Orange.  Filiala se alătură celorlalte cluburi  LIONS  partenere în
cadrul proiectului: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi şi Timişoara, contribuind astfel la o acoperire
importantă a proiectului şi în partea de Sud-Est a ţării. 

Proiectul „BatPro – Calculator pentru nevăzători” se desfăşoară pe durata unui an, iar beneficiarii săi sunt persoane cu
deficienţe de vedere care vor primi gratuit câte un calculator cu programul BatPro instalat.  LIONS Club Constanţa a
reuşit, cu ajutorul mai multor parteneri,  să ofere un număr de zece calculatoare Asociaţiei Nevăzătorilor Constanţa-
Tulcea, o parte dintre acestea urmând a fi utilizate la sediul asociaţiei, iar cealaltă parte urmând să fie dată în folosinţa
unor  persoane  nevăzătoare,  la  domiciliul  acestora.  Calculatoarele  vor  avea  instalat  programul  BatPro,  o  aplicaţie
informatică destinată persoanelor cu deficienţe de vedere care nu sunt familiarizate cu folosirea calculatorului. Aplicaţia
creată în cadrul BatPro va permite utilizatorului ca folosind doar patru taste (sus, jos, stânga şi dreapta), să parcurgă un
meniu din care va putea alege diverse opţiuni ce îi vor da acces la: o colecţie de mii de cărţi audio, ştiri de pe website-
urile mai multor ziare,  informaţii  disponibile pe Internet,  posturi  de radio online,  etc. Apoi cu ajutorul  unui program
interactiv dezvoltat special pentru nevăzători, aceştia vor putea învăţa tastele şi utilizarea tastaturii. 

Proiectul „BatPro – Calculator pentru nevăzători” este finanţat de Fundaţia Orange cu suma de 211.650 lei, în cadrul
fondului de finanţare „Lumea prin culoare şi sunet”, ediţia 2015, derulat de Fundaţia Orange.  

Mai multe informaţii puteţi găsi pe website-ul: http://www.batpro.org/

Despre LIONS Club Constanţa

LIONS Club Constanţa este o organizaţie neguvernamentală, democratică, non-profit, necondiţionată politic şi religios.
Scopul asociaţiei este pur filantropic şi altruist. Toţi membrii clubului activează ca voluntari, nefiind retribuiţi. În prezent,
prin 45.410 de Cluburi Lions, cu aproximativ 1,4 milioane de membri, în 206 ţări din toată lumea, leii sunt implicaţi în
proiecte importante în comunităţile locale. Motto-ul leilor din întreaga lume este - Noi servim (We Serve). În peste 20
de ani de activitate, LC Constanţa a susţinut numeroase proiecte, cu prioritate în domeniile sănătate, mediu şi educaţie. 

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 informatii va rugam accesati www.fundatiaorange.ro.
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