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PALAVRA DA PRESIDÊNCIA
E DA SUPERINTENDÊNCIA
Depois de um ano de pandemia repleto
de desafios, na Fundação Dorina Nowill,
2021 chegou trazendo esperança de dias
melhores e também vontade de trabalhar
ainda mais para garantir a acessibilidade
e autonomia de pessoas com deficiência.
Motivados pela comemoração dos 75 anos,
buscamos ampliar nossa atuação, nossas
atividades e nossas conquistas.
Assim como os atletas paralímpicos
brasileiros fizeram para trazer vitórias nos
Jogos do Japão, trabalhamos muito para
superar nossos recordes. E conseguimos!
Atendemos 1060 pessoas cegas ou com
baixa visão em 2021, quase 50% a mais do
que no ano anterior. Com o uso da tecnologia,
neste ano, alcançamos clientes em mais
cidades brasileiras por meio da educação
à distância (EAD), levando a possibilidade
de inclusão a um número ainda maior de
pessoas.

Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), que atende crianças em todo o
País. Iniciamos, ainda, um trabalho de
reformulação da plataforma Dorinateca,
para que ela seja um portal único, mais
acessível e com um número cada vez maior
de títulos disponíveis.
Mais do que comemorar o aniversário
da Fundação Dorina Nowill, em 2021,
celebramos muito nossos resultados.
Com ajuda de colaboradores, parceiros,
patrocinadores, doadores e voluntários,
completamos mais um ano em que podemos
nos orgulhar por termos transformado a
vida dos nossos clientes e contribuído para
uma sociedade inclusiva e solidária.

Alexandre Munck
Superintendente Executivo

Francisco H. Della Manna
Também crescemos em outros setores da
Fundação. Na nossa editora, produzimos
1637 títulos em 2021, entre eles, os do

Presidente do Conselho de Curadores

SOBRE A FUNDAÇÃO DORINA
Há 75 anos, a Fundação Dorina Nowill
para Cegos oferece educação, trabalho,
informação e autonomia a pessoas com
deficiência visual no Brasil. Baseada nos
desejos e nas realizações de sua fundadora,
a instituição segue promovendo a inclusão
das pessoas cegas ou com baixa visão na
sociedade.
Dorina Nowill ficou cega aos 17 anos e,
desde então, passou a lutar para manterse estudando, lendo e trabalhando. Assim,
criou a Fundação para o Livro do Cego no
Brasil, em 1946, onde tudo começou. Hoje, a
Fundação Dorina Nowill ainda mantém uma
extensa produção de livros para pessoas
cegas ou com baixa visão, em todos os
formatos possíveis: braille, audiobooks,
com fonte ampliada e em formato
digital acessível. Mas também ampliou
e diversificou suas atividades, buscando
oferecer um atendimento global aos seus
clientes.

Para isso, a Fundação Dorina Nowill para Cegos tem
equipes especializadas para oferecer atividades
de reabilitação e educação especial, atendimento
psicológico, programas de empregabilidade e
fisioterapia. Por meio delas, a instituição consegue
melhorar a vida de milhares de pessoas cegas
e com baixa visão em todo o Brasil. A instituição
tambémtrabalhacomfamílias,escolaseempresas,
para melhorar a convivência e acessibilidade
àqueles que precisam dos serviços oferecidos
pelas áreas que compõe a entidade.
Investindo em inovação, conhecimento e
tecnologia, hoje, a Fundação Dorina Nowill
conseguealcançardiversascidadesbrasileiras,
além
de
conquistar
reconhecimento
internacional por seu trabalho e conquistas.
Aos 75 anos, mantém os mesmos valores
e missões estabelecidos na sua fundação,
mas segue se modernizando, para atender
às necessidades do mundo em constante
evolução.

Saiba mais sobre a Fundação em:

www.fundacaodorina.org.br

NÚMEROS DA DEFICIÊNCIA VISUAL
NO BRASIL E NO MUNDO
No mundo, são

253

milhões

de pessoas com deficiência visual, sendo

36 milhões de cegos
e 217 milhões com perda severa de visão.
(Fonte: OMS)

No Brasil, são

6,5 milhões
de pessoas com deficiência visual

500 mil pessoas são cegas e mais de 6 milhões com
dificuldade severa para enxergar.
(Fonte: Censo IBGE 2010)

A deficiência visual é a mais comum no Brasil e
atinge mais de 3,5% da população de 210 milhões
de habitantes.
(Fonte: Censo IBGE 2010)

A cada cinco segundos,
uma pessoa no mundo se torna cega
e a cada minuto, uma criança.
Estimativas mostram que, até 2050, os
casos de deficiência visual no mundo
podem aumentar em

178%

(Fonte: World Report on Disability 2010n e IAPB Vision Atlas 2020)

60% da cegueira do mundo é evitável. Catarata, glaucoma,
degeneração macular relacionada à idade e retinopatia diabética
são as principais causas. Mais de 20% das cegueiras já
instaladas são recuperáveis.
(Fonte: OMS)

ACESSO À INFORMAÇÃO
Com livros em diversos formatos, a Fundação leva o mundo
da literatura para pessoas com deficiência visual em todo País.

BRAILLE

195

192

38

Títulos PNLD

Títulos Comerciais

Títulos de Projetos

FALADO

38
Audiobooks para
a Dorinateca

191
Vídeos com
Acessibilidade
Produzida

62

38

Audiobooks para
projetos comerciais

Materiais diversos
adaptados para áudio

7

Eventos com
Audiodescrição
ao vivo

2

Cursos de Audiodescrição
elaborados e ministrados
pela equipe do estúdio

DIGITAL

359

737

16

Títulos Comerciais

Títulos de PNLD

Títulos de Projetos

TOTAL: 1.637 TÍTULOS
Além disso, foram 222 ações da Rede de Leitura Inclusiva,
entre oficinas, transmissões ao vivo e reuniões

ACESSO À AUTONOMIA
Equipes multidisciplinares da Fundação Dorina Nowill oferecem
possibilidades de uma vida mais independente aos clientes.

1.060
19.064
5.168

clientes atendidos pela área de habilitação e reabilitação.

atendimentos para pessoas com deficiência visual.

atendimentos a familiares de pessoas com deficiência visual.

ACESSO À EDUCAÇÃO
Por meio do treinamento de professores e outros profissionais, a Fundação
Dorina Nowill contribuiu para a construção de escolas e ambientes preparados
para receber pessoas com deficiência visual.

10.513
Profissionais impactados por
oficinas, palestras e reuniões
online e presenciais

2.373

4.780
Professores da rede pública
participaram das palestras e workshops

7.153

Novos usuários no site
Trocando Saberes

Professores impactados
pelas ações da Fundação

59

2.750

Espaços educacionais atendidos em
pesquisas (TCC, dissertações e teses)
de escolas, faculdades e universidades

Pessoas acompanharam as lives
e palestras promovidas pela Fundação

ACESSO AO TRABALHO
Os resultados do trabalho de conexão entre empresas e pessoas com deficiência
visual em 2021, com foco em tornar o mercado de trabalho mais inclusivo.

406

87

Pessoas qualificadas nos cursos de
atendimento ao cliente*. Oficinas
complementares e formadas nos
cursos extra de introdução ao reiki,
workshop profissional

Empresas sensibilizadas
para receber pessoas
com deficiência visual

*(auxiliar administrativo, empreendedorismo,
informática básica, massoterapia e inglês)

122

50

Pessoas cadastradas
em banco de talentos

Pessoas incluídas no
mercado de trabalho

555

21

Orientações feitas aos
clientes da Fundação

Conteúdos para o
Momento Empregabilidade

IMPACTO NACIONAL
As ações da Fundação Dorina Nowill produzem
impactos e promovem a inclusão em todo o País

165
203
523

517
210

232

Organizações beneficiadas na região
4.541
Usuários inscritos na Biblioteca
Circulante do Livro Falado
1.467

Municípios com
organizações parceiras

806

Municípios com
grupos de trabalho

680

NÚMEROS DE 2021 NO BRASIL
ACESSIBILIDADE

ACERVO

REDE DE LEITURA
INCLUSIVA

1.637

5.124

222

títulos produzidos

títulos no acervo da
Biblioteca Circulante
do Livro Falado e da
Dorinoteca

ações realizadas, entre oficinas
(presenciais e online), além de
eventos e reuniões virtuais

90 mil
livros produzidos e
distribuídos gratuitamente,
em formatos diversos:
áudio, digital acessível, fonte
ampliada e braille

3.200

1.044
obras emprestadas

participantes das oficinas e
reuniões de 252 cidades

6.072

8.956

usuários inscritos

bibliotecas, escolas e
organizações beneficiadas
com o envio de livros em
formatos acessíveis

1.557

6.033

visualizações das lives temáticas
da Rede Convida (24 transmissões
ao vivo)

downloads realizados
na Dorinateca

Usuários

Instituições

Organizações Parceiras

Grupos de Trabalho

203

PA: Belém, RO: Porto Velho,
TO: Porto Nacional

NORTE

165

AC: Rio Branco, AP: Macapá, AM: Manaus
e Parintins, RR: Boa Vista, TO: Palmas e
Araguaina

NORDESTE

517

523

AL: Maceió, PB: Campina Grande,
PE: Recife, RN: Natal, BA: Cruz das
Almas e Santo Antônio de Jesus

AL: Maceió; BA: Salvador e Vitória da
Conquista, CE: Fortaleza, MA: São Luís,
PB: João Pessoa, PI: Teresina, SE: Aracaju

CENTROOESTE

232

210

DF: Brasília; MT: Cuiabá

GO: Goiânia, MS: Campo Grande

SUDESTE

4.541

1.467

ES: Cariacica e Vila Velha, MG: Varginha,
Lagoa Santa, Pouso Alegre, Sete Lagoas
e Itabira, RJ: Rio de Janeiro, SP: São
Bernardo e Diadema

ES: Vitória, MG: Belo Horizonte, SP: São
Paulo, Santo André e São José do Rio
Preto, RJ: Campo dos Goytacazes

680

806

PR: Curitiba e Londrina, RS: Caxias do
Sul, SC: Tubarão, Joinville e Palhoça

RS: Porto Alegre e Santa Maria,
SC: Florianópolis e Imbituba

SUL

PARCEIROS DE VISÃO
Saiba quais foram as empresas que fizeram parte das conquistas e avanços da Fundação
Dorina Nowill, por meio de patrocínios aos projetos e outras contribuições e doações:

DIAMANTE

OURO

PRATA

BRONZE
FUNDAÇÃO
PRADA

COBRE

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

FAÇA PARTE DESSA HISTÓRIA
Serviços de Apoio à Inclusão
Atendimento à pessoa com deficiência visual
atendimento@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0998
Conheça o Centro de Memória Dorina Nowill
centrodememoria@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0955
Canal de Relacionamento com o Doador
Faça uma doação e ajude a transformar a vida
de pessoas com deficiência visual.
relacionamento@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0999 - opção 4

Patrocínios e parcerias
Apoie os projetos da Fundação Dorina,
utilizando Leis de Incentivo para abatimento
de impostos ou fazendo patrocínios diretos.
parceria@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0982
Soluções em Acessibilidade
Contate nossa equipe para tornar seus
produtos e serviços mais acessíveis.
www.solucoesemacessibilidade.org.br
comercial@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0972 / 5087-0984 /
5087-0956
Seja um voluntário
fundacaodorinavoluntarios.gupy.io
(11) 5087-0970 ou 5087-0971

fundacaodorina
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