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“Eu peço a Deus pela vida do meu filho. Sou forte, porque Deus deixou os médico
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aprenda coisas boas aqui.”
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Este relatório de atividades é uma publicação da Fundação Dorina Nowill para Cegos.
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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.

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.

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.

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.

Por isso, destacam-se neste relatório anual o número recorde de
projetos que foram propostos e realizados, alguns já concluídos Adermir Ramos da Silva Filho
e outros que serão finalizados em 2016, todos eles com o olhar Superintendente da Fundação Dorina
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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.
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Acesso à INFORMAÇÃO

Acesso à AUTONOMIA
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
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Como os recursos
foram aplicados?

de Apoio à Incl

• 23.779 atendimentos
• 750 famílias apoiadas
• 953 pessoas reabilitadas

Rede de Leitura

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

• 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

• 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)

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

349 Serviços oferecido

• 233 serviços de bra
ille
• 68 de áudio
• 39 em Daisy
• 9 consultorias
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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.
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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
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Capacitamos jovens e adultos com deficiência
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Taisuke:

Mãe do Kevin:

s
“Eu peço a Deus pela vida do meu filho. Sou forte, porque Deus deixou os médico
e a gente faz a nossa. Eu acredito
e os profissionais da Fundação Dorina para cuidar dele. Deus faz a parte dele
aprenda coisas boas aqui.”
que meu filho vá se desenvolver ainda mais com a Fundação, desejo que ele
s | 8 anos, cliente desde 2014
Marli Francisco Cordeiro é mãe de Kevin Henrique Cordeiro dos Santo

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

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

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

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

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

O que o futuro nos reserva?

Este relatório de atividades é uma publicação da Fundação Dorina Nowill para Cegos.
ACESSE A VERSAO COMPLETA DO RELATÓRIO ANUAL 2015 EM NOSSO SITE.
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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.

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.

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.

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.

Por isso, destacam-se neste relatório anual o número recorde de
projetos que foram propostos e realizados, alguns já concluídos Adermir Ramos da Silva Filho
e outros que serão finalizados em 2016, todos eles com o olhar Superintendente da Fundação Dorina
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