
CENTRAL DE RELACIONAMENTO 
COM O DOADOR
mantenedor@fundacaodorina.org.br
0300 777 0101

PATROCÍNIOS E PARCERIAS
parceria@fundacaodorina.org.br
(11) 5087.0968

NOSSA ATUAÇÃO
Há 70 anos nos dedicamos à inclusão de pessoas cegas e com baixa visão 

por meio de produtos e serviços especializados às suas necessidades. Para acolher 

de forma ágil e eficiente todas as pessoas com deficiência visual que procuram 

por serviços de reabilitação e livros acessíveis, atuamos da seguinte forma:

NOSSO PROPÓSITO
“Iluminar a vida dos que buscam plenitude com 

a deficiência visual, cultivando soluções transformadoras.”

NOSSOS VALORES
Respeito, Ética, Dedicação e Perseverança

fundacaodorina.org.br
Rua Doutor Diogo de Faria, 558 

Vila Clementino | São Paulo - SP 

CEP 04037-001 | 55 (11) 5087-0999

Mãe do Kevin: “Eu peço a Deus pela vida do meu filho. Sou forte, porque Deus deixou os médicos 

e os profissionais da Fundação Dorina para cuidar dele. Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. Eu acredito 

que meu filho vá se desenvolver ainda mais com a Fundação, desejo que ele aprenda coisas boas aqui.” 

Marli Francisco Cordeiro é mãe de Kevin Henrique Cordeiro dos Santos | 8 anos, cliente desde 2014

CENTRO DE MEMÓRIA DORINA NOWILL  
E AGENDAMENTO DE VISITAS
centrodememoria@fundacaodorina.org.br
(11) 5087.0955

SERVIÇOS DE APOIO À INCLUSÃO 
atendimento@fundacaodorina.org.br
(11) 5087.0998

Carol: “Meu plano para o futuro é fazer um outro curso de plano de carreira. 

Quero concluir meus atendimentos e fazer faculdade, para depois voltar ao mercado de trabalho. 

Eu sinto na Fundação Dorina o amparo da própria Dona Dorina. Sempre dou bom dia para ela na entrada! 

Ela deve estar muito orgulhosa.” Vânia Carolina Martins de Souza, 34 anos, cliente desde 2015

Beatriz: “Eu quero investir na faculdade, no meu sonho de morar em outro país. Eu ouvi de uma 

professora que nunca ia conseguir, que eu nunca ia sair do lugar. Eu quero mostrar pra ela que eu posso, 

o quão capaz eu sou." Beatriz Menezes dos Santos | 19 anos, cliente desde 2015

Taisuke: “Hoje em dia se fala muito em educação, mas eu ainda acho que tem muito a se fazer. 

Para as pessoas com deficiência visual é tudo muito difícil, e eu pretendo contribuir indiretamente  

com meus estudos. Quero ter mais conhecimento em 2016 e contribuir com a luta das pessoas  

com deficiência visual.”  Taisuke Komatsu | 72 anos, cliente desde 2014
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Quando a situação é de crise no campo econômico e social, como a 
que estamos vivendo atualmente, aumenta muito a importância do 
trabalho das organizações do terceiro setor, que, de uma forma ou de 
outra, minimizam os efeitos sentidos pelas pessoas menos favorecidas.

Nesses tempos é fundamental a criatividade e a entrega, de corpo, 
mente e alma, no cumprimento do propósito organizacional, e foi 
exatamente isto o que a Fundação Dorina, por seus colaboradores 
e voluntários, fez durante este ano. Mesmo "apertando os cintos", 
não deixou de lado sua razão de existir.

Por isso, destacam-se neste relatório anual o número recorde de 
projetos que foram propostos e realizados, alguns já concluídos 
e outros que serão finalizados em 2016, todos eles com o olhar 

para proporcionar vida plena às pessoas com deficiência visual 
pelo Brasil, seja por meio do acesso à leitura acessível, seja pelos 
programas de reabilitação e capacitação, seja por influenciar  
a sociedade a uma postura mais informada e inclusiva.

Continuamos, desta  forma, a honrar a memória de nossa fundadora, 
Dorina de Gouvêa Nowill, que há 70 anos reuniu pessoas e recursos 
para inaugurar esta grande obra que leva seu nome. Ela também 
passou por anos difíceis, e ensinou a todos que são nesses momentos 
que o valor das pessoas e das organizações se fortalece.

Adermir Ramos da Silva Filho 

Superintendente da Fundação Dorina

EXPEDIENTE

O que o futuro nos reserva?
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No Brasil, segundo o Censo  
feito em 2010 pelo Instituto  
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), existem cerca de 6,5 milhões  
de pessoas com deficiência visual. 
Deste total, 5,99 milhões possuem  
baixa visão e outras 506 mil  
são cegas totais. Isto representa mais  
de 3% da população brasileira.

Empresas, Fundações, 

Associações e Institutos 

34%

24%
Acesso à 

Autonomia
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Informação 
24% 

Acesso à 

Educação 

8%
Acesso ao 

Trabalho
Outlet  | 2%

Soluções em 

Acessibilidade | 14%

O
utros | 9%

Mantenedores | 3
6%

Nota Fiscal Paulista | 3%

Governo | 2%

Ampliamos o acesso de pessoas com deficiência visual 
ao mundo da informação, cultura e educação por meio 
da disponibilização do acervo da Fundação Dorina em 
um portal online. São mais de 4.428 títulos acessíveis 
nos formatos Braille, Falado e Digital Acessível DAISY. 

Direcionado às pessoas com deficiência visual ou 
organizações, como bibliotecas e escolas do país, 

que trabalham com este público.

Resultados: O serviço da Dorinateca já está 
disponível a todas as 9 mil pessoas cadastradas  
na Fundação Dorina. Foram 1.800 downloads 

em 4 meses da plataforma no ar.

Capacitamos jovens e adultos com deficiência 

visual nos cursos de Revisor Braille, 

Massoterapia, Rotinas Administrativas e 

Informática estimulando a inclusão profissional 

e a geração de renda destas pessoas.

Resultados:115 pessoas qualificadas 

para o mercado de trabalho, 22 incluídos 

no mercado de trabalho, 8 turmas dos 

cursos nas áreas de Massoterapia,

Revisão Braille, Rotinas Administrativas 

e Informática.

Realizaremos de junho de 2015 a abril de 2016 atividades de sensibilização, informação e orientação por meio de palestras educativas para 1.500 professores de 50 escolas da rede de ensino  do município de São Paulo, que atuem com alunos de 0 a 17 anos de idade, favorecendo assim  o processo de inclusão de alunos com deficiência.Distribuímos ainda 5 mil kits como material de apoio, 100 por escola, com conteúdos relacionados  aos aspectos educacionais que envolvam crianças e adolescentes com deficiência visual.

Resultados em 2015:
30 escolas receberam a sensibilização. 621 educadores do município de São Paulo participaram das atividades.

O projeto Aprendendo com o Centro de Memória 
busca oferecer, de junho de 2015 a abril de 2016,  
216 visitas educativas à exposição “E tudo começou 
assim: ações, projetos e histórias que mudaram 
a vida das pessoas com deficiência visual”  para 

cerca de 8.640 crianças e adolescentes das escolas 
e organizações do município de São Paulo, além da 
produção e distribuição de material educativo sobre  
a exposição para crianças, adolescentes e professores  

com e sem deficiência visual nas versões tinta,  
falado, fonte ampliada e braille.

Resultados em 2015: Foram atendidos 121 grupos 
escolares, 3691 visitantes, 2 exposições itinerantes 
no CEU Jardim Paulistano e no CEU Campo Limpo,  

2 workshops para estas comunidades,  
2 capacitações para professores sobre como  

trabalhar o tema "diversidade" em sala de aula.

O projeto ajudou a garantir que as crianças com 

deficiência visual tenham acesso aos clássicos infantis 

no formato acessível. Foram produzidas 3 mil unidades 

da Coleção Clássicos para escolas e bibliotecas públicas. 

A coleção é composta por 10 títulos infantis em formato 

tinta-braille, com texto impresso em fonte ampliada, 

imagens coloridas e em relevo braille, acompanhado 

de um CD do áudio-livro enriquecido com efeitos 

sonoros lúdicos, visando estimular diferentes sentidos 

no leitor. São eles: A Bela Adormecida, Branca de Neve, 

Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, João e Maria,  

Os três porquinhos, Peter Pan, João e o Pé de Feijão, 

Rapunzel e Robin Hood.

Resultados: Distribuição de kits com os 10 títulos para 

2.900 bibliotecas, escolas e organizações sociais de 

todo o Brasil. Outras 100 unidades da coleção foram

destinadas às atividades da Fundação Dorina como 

atendimentos e ações da Rede de Leitura Inclusiva.

A Revista Falada Fundação Dorina visa disseminar 

informações para pessoas com deficiência visual 

que busquem referências que ajudem no seu 

desenvolvimento. O projeto é disponibilizado 

em uma plataforma online na qual a 

Revista Falada é inserida e fica disponível 

a todos os interessados.

Resultados: 40 entrevistas com pessoas 

com e sem deficiência. Mais de 800 leitores 

acessaram, por semana, o conteúdo.  

Acessos internacionais: Argentina,  

Europa e Estados Unidos da América.

Norte | 8,6%

574.823 pessoas

Nordeste | 33,3%

2.192.455 pessoas

Centro-Oeste | 6,6%
443.357 pessoas 

Sudeste | 38,4%

2.508.587 pessoas 

Sul | 13,1%

866.086 pessoas

Parceiro de Visão | Diamante Parceiros de Visão | Ouro Parceiros de Visão | Prata Parceiros de Visão | Bronze

Acesso à EDUCAÇÃO
• 2.800 pessoas impactadas por cursos, 

capacitações e sensibilizações 
a respeito da deficiência visual

• Realização da primeira etapa do Projeto 
Palestras Inclusivas, chegando a 30 escolas 
e 621 educadores do município de São Paulo

• 68 títulos didáticos no formato digital 
acessível Daisy para editoras

Acesso à AUTONOMIA
• 23.779 atendimentos
• 750 famílias apoiadas
• 953 pessoas reabilitadas

Por idade
• 111 crianças (0 a 11 anos)
• 123 jovens (12 a 18 anos)
• 504 adultos (19 a 59 anos)
• 215 idosos (acima de 60 anos)

Acesso ao TRABALHO
• 115 pessoas qualificadas para o mercado de trabalho, 

sendo 22 incluídos no mercado de trabalho
• 8 turmas nas áreas de Massoterapia, Revisão Braille, 

Rotinas Administrativas e Informática

Acesso à INFORMAÇÃO
• 2.800 instituições, escolas 

e organizações beneficiadas
• 145 mil livros distribuídos nos formatos braille, 

fonte ampliada, audio e Daisy
• 3.325 clientes ativos na  

Biblioteca Circulante do Livro Falado
• 1.878 downloads na Dorinateca
• 871 cadastros na Dorinateca.
• 7.479 livros emprestados pela Biblioteca
• 526 clientes atendidos na 

produção de livros sob demanda
• 756 obras produzidas sob demanda 

(todos os formatos)Rede de Leitura
• 26 atividades sobre leitura 

inclusiva em todo país
• 210 organizações envolvidas
• Grupos de trabalho 

em 24 Estados, no Distrito Federal 
e em 2 municípios

Distribuição por formato
• 80 mil em áudio
• 46 mil em tinta braille
• 9 mil em fonte ampliada
• 10 mil em Daisy

Produção de novos 
títulos por formato
• 292 em áudio
• 172 em braille  e fonte ampliada
• 151 em Daisy

Soluções em Acessibilidade:
349 Serviços oferecidos:
•  233 serviços de braille
•  68 de áudio
• 39 em Daisy
• 9 consultorias

Consolidar Dorina:
•  40 Programas Operação Conexão e Despertar impactando 900 pessoas diretamente e 2.500 indiretamente

Quais foram as fontes
dos recursos?

Como os recursos
foram aplicados?

Quais foram os Serviços de Apoio à Inclusão?Quantas pessoas com deficiência visual existem no Brasil?

Formação de uma rede nacional de  leitura inclusiva para que os materiais acessíveis e a inclusão por intermédio da  leitura gerem resultados efetivos.  A Rede de Leitura Inclusiva desenvolve um trabalho de promoção de  leitura inclusiva direcionada aos  profissionais de todas as regiões brasileiras. Resultados: Todos os Estados brasileiros fazem parte da Rede de Leitura Inclusiva. 27 grupos de trabalho em atividade (24 capitais + Distrito Federal + 2 municípios)

Quais foram 
os projetos 
realizados?
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SERVIÇOS DE APOIO À INCLUSÃO 
atendimento@fundacaodorina.org.br
(11) 5087.0998

Carol: “Meu plano para o futuro é fazer um outro curso de plano de carreira. 

Quero concluir meus atendimentos e fazer faculdade, para depois voltar ao mercado de trabalho. 

Eu sinto na Fundação Dorina o amparo da própria Dona Dorina. Sempre dou bom dia para ela na entrada! 

Ela deve estar muito orgulhosa.” Vânia Carolina Martins de Souza, 34 anos, cliente desde 2015

Beatriz: “Eu quero investir na faculdade, no meu sonho de morar em outro país. Eu ouvi de uma 

professora que nunca ia conseguir, que eu nunca ia sair do lugar. Eu quero mostrar pra ela que eu posso, 

o quão capaz eu sou." Beatriz Menezes dos Santos | 19 anos, cliente desde 2015

Taisuke: “Hoje em dia se fala muito em educação, mas eu ainda acho que tem muito a se fazer. 

Para as pessoas com deficiência visual é tudo muito difícil, e eu pretendo contribuir indiretamente  

com meus estudos. Quero ter mais conhecimento em 2016 e contribuir com a luta das pessoas  

com deficiência visual.”  Taisuke Komatsu | 72 anos, cliente desde 2014
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Quando a situação é de crise no campo econômico e social, como a 
que estamos vivendo atualmente, aumenta muito a importância do 
trabalho das organizações do terceiro setor, que, de uma forma ou de 
outra, minimizam os efeitos sentidos pelas pessoas menos favorecidas.

Nesses tempos é fundamental a criatividade e a entrega, de corpo, 
mente e alma, no cumprimento do propósito organizacional, e foi 
exatamente isto o que a Fundação Dorina, por seus colaboradores 
e voluntários, fez durante este ano. Mesmo "apertando os cintos", 
não deixou de lado sua razão de existir.

Por isso, destacam-se neste relatório anual o número recorde de 
projetos que foram propostos e realizados, alguns já concluídos 
e outros que serão finalizados em 2016, todos eles com o olhar 

para proporcionar vida plena às pessoas com deficiência visual 
pelo Brasil, seja por meio do acesso à leitura acessível, seja pelos 
programas de reabilitação e capacitação, seja por influenciar  
a sociedade a uma postura mais informada e inclusiva.

Continuamos, desta  forma, a honrar a memória de nossa fundadora, 
Dorina de Gouvêa Nowill, que há 70 anos reuniu pessoas e recursos 
para inaugurar esta grande obra que leva seu nome. Ela também 
passou por anos difíceis, e ensinou a todos que são nesses momentos 
que o valor das pessoas e das organizações se fortalece.

Adermir Ramos da Silva Filho 

Superintendente da Fundação Dorina

EXPEDIENTE

O que o futuro nos reserva?
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