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UM ANO PLENO DE REALIZAÇÕES

O cenário do país, no início de 2018, sinalizava que o ano 
seria de desafios. Por isso, planejamos as nossas 
atividades muito atentos à manutenção da estabilidade 
financeira. Estamos felizes por poder dizer que 
seguimos equilibrados e que os resultados superaram 
as expectativas.  

Nos últimos três anos, alcançamos um marco próximo a 
100 mil atendimentos às pessoas com deficiência visual 
e suas famílias. 

Em 2018, conseguimos elevar a quantidade de 
educadores impactados por ações presenciais e online: 
foram mais de 10.500. Além disso, nesse mesmo ano, 
registramos mais de 8,8 mil visitas ao nosso Centro de 
Memória, entre estudantes, professores e sociedade 
civil, aumentamos a capacidade de produção da gráfica 
de 280 mil para 450 mil páginas por dia e ampliamos 
nossa representação em conselhos, comitês e 
organizações nacionais e internacionais, para poder 
colaborar com expertise de 73 anos nas tomadas de 
decisões.

Estas  conquistas são fruto do comprometimento e da 
dedicação dos nossos profissionais, parceiros e 
voluntários. É a união de todos que nos permite levar 
adiante a missão que nossa fundadora iniciou.  Em 2019, 
Dorina Nowill completaria 100 anos, e é inspirados por 
ela que seguimos trabalhando para fazer cada vez mais 
pela autonomia e pela inclusão das pessoas com 
deficiência visual.

IKA FLEURY
Presidente do Conselho de Curadores

ALEXANDRE MUNCK
Superintendente



AUTORRETRATO DA INCLUSÃO 

Eu me sinto muito honrado por fazer parte do Conselho de Curadores da Fundação 
Dorina porque este lugar representou uma luz no fim do túnel para mim. Ter feito a 
reabilitação aqui transformou a minha vida.

Quando eu tinha 28 anos de idade, tive uma inflamação chamada uveíte bilateral, que 
me levou a ficar cego do olho direito e a ter uma visão muito baixa no olho esquerdo. 
Com a ajuda dos profissionais altamente capacitados que encontrei na Fundação, 
ganhei a autonomia para voltar a trilhar o meu caminho sozinho.

De lá para cá, fiz licenciatura em história, me dediquei a esportes, ganhei muitos 
amigos e virei o primeiro fotógrafo cego do Brasil a cobrir um evento olímpico, as 
Paralimpíadas Rio 2016. Isso projetou o meu trabalho até no exterior e tem me levado 
a fazer palestras, oficinas e exposições de fotografia cega em lugares onde nunca 
imaginei pisar. Na época em que iniciei a minha reabilitação, eu não tinha ideia da 
grandiosidade do trabalho feito aqui. Fico feliz por ter tido a oportunidade de 
agradecer pessoalmente à dona Dorina pela criação de um lugar que dá uma nova 
chance para as pessoas com deficiência visual.

JOÃO MAIA
Foi reabilitado pela Fundação Dorina e hoje é membro 
do nosso Conselho de Curadores



DADOS SOBRE A DEFICIÊNCIA VISUAL 
NO BRASIL E NO MUNDO



ACESSO À AUTONOMIA

25.184 atendimentos realizados

10.071 atendimentos realizados às famílias

1.320 pessoas habilitadas e reabilitadas

ACESSO À EDUCAÇÃO

10.542 educadores impactados por palestras, 
cursos presenciais e videoaulas

2.096 visitantes recebidos no Centro de 
Memória Dorina Nowill em 2018

Entre janeiro e julho de 2018, 
recebemos 6.740 alunos e 
professores de escolas públicas 
da cidade de São Paulo que 
participaram do projeto 
Incluindo com o Centro de 
Memória (FUMCAD). 

1.514 profissionais de diversas áreas 
conscientizados a respeito da deficiência 
visual por meio de palestras

ACESSO AO TRABALHO

93 pessoas incluídas no mundo do trabalho

129 pessoas qualificadas em 11 cursos de 
capacitação

450profissionais de 129 empresas 
sensibilizados sobre inclusão de pessoas com 
deficiência visual no ambiente de trabalho



ACESSO À INFORMAÇÃO

Elevamos a nossa capacidade 
de produção da nossa 
imprensa braille de 280 mil 
para 450 mil páginas/dia com a 
aquisição de 26 novas 
impressoras digitais.

PROJETOS INCENTIVADOS:
164 novos títulos produzidos

21.272 livros produzidos e distribuídos 
gratuitamente nos formatos áudio, digital 
acessível e braille

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

ACERVO
4.891 títulos no acervo da Biblioteca 
Circulante do Livro Falado e da Dorinateca

•Biblioteca Circulante do Livro Falado: 
6.809 livros emprestados e 5.265 usuários 
inscritos 
•Dorinateca: 5.466 downloads realizados

REDE DE LEITURA INCLUSIVA
440 grupos de trabalho em 23 estados

Ações realizadas
18 rodas de leitura e vivências culturais

25 palestras e oficinas



SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA



IMPACTO NACIONAL

NORTE
Usuários inscritos: 105
Organizações parceiras: AC: Rio 
Branco; PA: Belém e Breves; AM: Manaus 
e Parintins; AP: Macapá
Grupos de Trabalho: RR: Boa Vista; TO: 
Palmas e Araguaína

NORDESTE
Usuários inscritos: 474
Organizações parceiras: AL: Maceió; 
BA: Itabuna; PE: Recife; RN: Natal
Grupos de Trabalho: BA: Salvador e 
Vitória da Conquista; SE: Aracaju; PB: 
João Pessoa; PI: Teresina

SUDESTE
Usuários inscritos: 3.896
Organizações parceiras: RJ: Campos 
de Goytacazes e Cantagalo; MG: Belo 
Horizonte, Lagoa Santa e Pouso Alegre
Grupos de Trabalho: SP: ABC, Capital e 
São José do Rio Preto; ES: Vitória

CENTRO-OESTE
Usuários inscritos: 211
Grupos de Trabalho: GO: Goiás; MS: 
Campo Grande

SUL
Usuários inscritos: 579
Organizações parceiras: PR: Curitiba
Grupos de Trabalho: RS: Porto Alegre e 
Santa Maria; SC: Florianópolis, Imbituba e 
Tubarão



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
Aberto à visitação de segunda a sexta, das 9h às 17h, via 
agendamento prévio.

centrodememoria@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0955

Canal de Relacionamento com Doador
Faça uma doação e ajude a Fundação Dorina a continuar 
transformando a vida de pessoas com deficiência visual.

relacionamento@fundacaodorina.org.br
0300-777-0101

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
fdnc.org/voluntario
(11) 5087- 0918



PARCEIRO DE VISÃO DIAMANTE PARCEIRO DE VISÃO OURO

PARCEIRO DE VISÃO PRATA



PARCEIRO DE VISÃO BRONZE

Clube de São Paulo Liberdade
Distrito 4430

Fujinomiya Rotary Club
District 2620
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