
“Eu podia não ter nada, mas eu tinha 
muita vontade. E tudo o que me deram,  
eu peguei. Todas as oportunidades,  
eu aproveitei. E cheguei onde estou.  
Eu era um pássaro que queria voar e a  
Fundação Dorina me deu asas, me deu 
todas as ferramentas necessárias para que 
eu conquistasse tudo o que  tenho hoje”. 
Bruna Santos Guimarães, 
25 anos

“Nunca havia passado pela minha 
cabeça que eu seria um promotor 
de inclusão ou que coordenaria uma 
biblioteca braille. Ser o responsável 
pela Rede de Leitura Inclusiva é 
maravilhoso, porque a gente 
consegue unir várias pessoas  
em um único pensamento,  
que é levar a Lei Brasileira  
de Inclusão para todos  
os lugares. Aprendi  
com a Fundação Dorina  
que nós temos que  
trabalhar em rede”.  
Gilson Mauro Pereira,  
54 anos

A 
Fundação  

Dorina
trabalha há mais de 

70 anos 
para incluir pessoas com 
deficiência 

visual  
na sociedade.
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“A Fundação Dorina me trouxe  
uma nova identidade. Descobri  
que tenho potencial. Aqui, aprendi  
a lutar por mim e para mim”.  
Laneide Menezes de Souza Silva,  
49 anos



2016 foi um ano de muitas  
transformações e mesmo em meio  
a um cenário econômico complexo,  
a Fundação Dorina Nowill para Cegos  
se adequou encontrando uma nova forma  
de trabalhar para continuar mantendo  
o propósito de promover acesso à educação, 
informação, empregabilidade e autonomia  
às pessoas com deficiência visual. 

Os resultados positivos só foram possíveis  
graças ao comprometimento e ao empenho de  
todos os nossos profissionais, parceiros e voluntários. 
Unimos forças e, com muita motivação, otimismo e 
trabalho intenso, conseguimos superar os desafios.

Sim, ainda temos muito a fazer e a realizar!  
Porém, é neste espírito de união, confiança  
e fé que iniciamos mais uma jornada em 2017.  
Para tanto, estabelecemos algumas diretrizes 
estratégicas que nortearão as ações da  
Fundação Dorina pelos próximos anos:

 Ampliar o número de atendimentos e de 
pessoas com acesso à reabilitação por meio 
do mapeamento de instituições parceiras.  

 Promover a Leitura Inclusiva e aumentar o 
impacto do projeto direta e indiretamente.

 Ampliar a colocação profissional  
das pessoas com deficiência visual. 

 Formar educadores mais preparados para o 
atendimento aos alunos com deficiência visual. 

Ika Fleury
Presidente do Conselho Curador 

Alexandre Munck
Superintendente da Fundação Dorina

ACESSO À  
AUTONOMIA

27.763 atendimentos 

6.229 atendimentos às famílias

1.128 pessoas reabilitadas 

135 crianças (0 a 11 anos) 

113 jovens (12 a 18 anos) 

519 adultos (19 a 59 anos)  

361 idosos (acima de 60 anos) 

ACESSO AO 
TRABALHO 

70 pessoas  
qualificadas para o 
mercado de trabalho 

9 cursos nas áreas 
de massoterapia, 
informática e rotinas 
administrativas

ACESSO À  
EDUCAÇÃO

5.147 pessoas, entre professores 
e alunos, visitaram o Centro de 
Memória Dorina Nowill por meio do 
projeto Aprendendo com o Centro 
de Memória

3.103 pessoas impactadas 
por cursos, capacitações e 
sensibilizações a respeito da 
deficiência visual

Distribuição  
de livros

3.031 instituições, escolas  
e organizações beneficiadas

91.500 livros distribuídos nos 
formatos braille, fonte ampliada, 
áudio e Daisy, sendo:

75 mil em áudio 
8 mil em digital acessível Daisy
6 mil em fonte ampliada 
2.500 em braille e ilustrado

Biblioteca Circulante 
do Livro Falado

8.081 livros emprestados 

3.845 clientes ativos

4.524 títulos em acervo 

291 novos títulos em braille,  
fonte ampliada, áudio  
e digital acessível Daisy

Rede de  
Leitura Inclusiva

286 organizações  
envolvidas nos 26 Estados  
e no Distrito Federal

550 representantes, sendo  
57 pessoas com deficiência 

81 ações realizadas (palestras,  
mobilização, reuniões on-line)

3.868 pessoas  
presentes nas ações  
(sociedade, educadores,  
bibliotecários, gestores).

Dorinateca  
Biblioteca on-line

2.050 clientes ativos  
na Dorinateca

8.102 downloads  
na Dorinateca

MISSÃO
Facilitar a  

inclusão social  
de pessoas com  

deficiência visual,  
respeitando as 
 necessidades  

individuais e sociais,  
por meio de 

produtos e serviços  
especializados.

VALORES
Respeito

Ética
Dedicação

Perseverança

ACESSO À 
INFORMAÇÃO

38,4%
 Sudeste
2.508.587 
pessoas

13,1% 
Sul

866.086 
pessoas

8,6%
Norte

574.823 
pessoas

33,3%
Nordeste
2.192.455 
pessoas

6,6% 
Centro-Oeste

443.357 
pessoas

Quais ações
norteiam o 

Futuro 
da nossa 

organização?
Você sabe quantas 
pessoas com 
deficiência 
visuaL 

existem no 
Brasil?

DNA
EDITORA E  

SOLUÇÕES EM 
 ACESSIBILIDADE
Empresa criada pela 

Fundação Dorina com o 
objetivo de oferecer produtos 

e serviços que possam garantir 
acessibilidade e que contribuam 

para a autonomia e 
independência de pessoas 

com deficiência.

Serviços 
de apoio à 

inclusão

40%
Empresas  

Parceiros de Visão

Outros 1%

Outlet 3%    

2%
 G

overno

DN
A 4%

Nota Fiscal Paulista 3%

33%
Doadores

11%
Serviços

3%
 C

am
panhas 

       e Eventos

1.500 educadores impactados  
em 52 Palestras Inclusivas 

96 títulos didáticos no formato  
digital acessível Daisy para editoras

52 professores participaram de curso 
de formação do Centro de Memória 
realizados na Fundação Dorina

14 aulas em vídeo sobre a temática do 
aluno com deficiência visual na escola

48%
Acesso à 

Informação

29% 
Acesso à 

Autonomia

18%
Acesso à 
Educação

5%

Acesso ao 
Trabalho

Existem 
6,5 Milhões 
de brasileiros  
com deficiência 
visual
6 milhões com  
baixa visão e 
500 mil cegos

A Fundação Dorina tem como objetivo proporcionar à pessoa com deficiência visual autonomia e independência. 

APLICAÇÃO 
DE RECURSOS

FONTE DE 
RECURSOS


