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Ana Luiza, criança atendida pela Fundação Dorina



Só no Brasil existem
mais de 6,5 milhões
de pessoas com 
deficiência visual.
(Fonte: Censo IBGE 2010)

Estima-se que, até 2050, 
serão 703 milhões de 
pessoas com deficiência 
visual no mundo.
(Fonte: Atlas IAPB)

Há mais de 70 anos, temos nos dedicado à inclusão social de 
pessoas com deficiência visual. Em 2017, esse trabalho tomou 
novas formas e assumimos o compromisso de ampliar 
diferentes frentes da nossa atuação.

Foi um grande desafio, mas chegamos ao final deste ano 
orgulhosos dos resultados obtidos.  Entre outros pontos, 
contribuímos para a garantia de um direito fundamental: o 
acesso à educação de qualidade! Capacitamos e 
sensibilizamos mais de 7 mil educadores para o atendimento 
adequado aos alunos e alunas com deficiência visual. 

Além disso, ampliamos nossa capacidade de atendimento, 
levamos a leitura inclusiva a cada vez mais pessoas e 
colaboramos para a inclusão de mais profissionais com 
deficiência visual no universo do trabalho. 

Tudo isso só foi possível graças ao comprometimento e 
empenho de nossos profissionais, parceiras e parceiros, 
além de pessoas que dedicam seu tempo e trabalho de 
forma voluntária. Mas ainda há muito a ser feito! Por isso, 
continuamos firmes no propósito de oferecer às pessoas
com deficiência visual uma vida com mais autonomia e 
independência. 

Ika Fleury
Presidente do Conselho Curador 

Alexandre Munck
Superintendente

um pouco da nossa
HISTÓRIA!

Ademilson Costa
Foi reabilitado pela Fundação 
Dorina e hoje faz parte do 
nosso time de colaboradores.

Cerca de 36 milhões
de pessoas no mundo são cegas
e outras 217 milhões tem baixa visão.
(Fonte: OMS)

Perdi totalmente a visão em 2001, aos 12 anos de idade, 
e meus pais me trouxeram à Fundação Dorina no início 
de 2005. Aqui nós fomos acolhidos por profissionais 
que mostraram para mim e para minha família que, de 
fato, a deficiência visual não me impossibilita de ter 

autonomia e independência. 

A minha reabilitação durou dois anos, além do processo 
de qualificação profissional. Foi quando nasceu, de fato, 
esse desejo em meu coração: de trabalhar e de poder 
contribuir com a minha família. A Fundação Dorina 
novamente foi essencial nessa etapa já que, em 2008, fui 
contratado para trabalhar como controlador de 

paginação e, hoje, atuo na área comercial. 

A autonomia nos dá autoestima, essa sensação de 
realização! E hoje eu posso dizer que me sinto muito 

realizado e feliz!

Toda vez que eu falo da história da Fundação      
Dorina, me emociono bastante. Fico muito feliz 
porque esta instituição marcou não só a minha 

vida, mas a de toda a minha família.

Aicha, criança atendida
pela Fundação Dorina



3 mil 
instituições 

beneficiadas

+317 milhões de páginas 
em braile produzidas em mais
de 7 décadas

acesso à
INFORMAÇÃO

fonte de
RECURSOS

acesso ao
TRABALHO

66.084 livros distribuídos 
nos formatos áudio, 

digital acessível e braille
com fonte ampliada

26%
Sul
860 

organizações

45% 
Sudeste 

1.461
organizações

5%
Norte

176 organizações

7%
Centro-Oeste

215 organizações

17%
Nordeste

543 organizações

Coleção Regionais – A cultura brasileira 
acessível a todos 

Biblioteca Circulante do Livro Falado

6.908 livros 
emprestados

4.863 usuários ativos 
em 19 estados

Dorinateca

Rede de Leitura Inclusiva

3.006 pessoas 
impactadas diretamente com 
as ações em 80 municípios 
das cinco regiões do Brasil

Parceiros de Visão | Prata Parceiros de Visão | BronzeParceiros de Visão | Ouro

No último ano, impulsionamos o 
nosso programa de Empregabilidade:

700 pessoas
cegas e com baixa 
visão cadastradas 

no banco de
currículos

36 pessoas com 
deficiência visual 

incluídas

*Comparativo anual 2016 x 2017
** Soluções em Acessibilidade é uma divisão da Fundação Dorina que oferece produtos e serviços acessíveis e que contribui para autonomia e independência de pessoas com deficiência. 

63 mil
exemplares em 

formatos acessíveis 
sobre literatura, 

folclore, culinária, 
música e turismo

36% 
Doadores

34% 
Empresas

Parceiros de Visão

17% 
Soluções em 

Acessibilidade**

3% 
Nota 
Fiscal

Paulista

3% 
Eventos

e campanhas

3% 
Outlet

2% 
Governo 2% 

Outros
18% 

Acesso à 
educação

48% 
Acesso à 

informação

31% 
Acesso à 

autonomia 

3% 
Acesso ao
trabalho

3.255 bibliotecas, escolas
e organizações beneficiadas

com livros gratuitos

2.904 
pessoas com 
deficiência visual 
cadastradas de 
24 estados 
brasileiros

8.688 
downloads 
realizados 

401 organizações, 
bibliotecas, escolas e outras 
entidades atuando em rede

aplicação de
RECURSOS

4.769 livros
acessíveis

265 novos títulos em 
formatos acessíveis 

Acervo de Livros

99 pessoas 
qualificadas

75 empresas
sensibilizadas

5.997
atendimentos

às famílias

23.234 
atendimentos

acesso à
AUTONOMIA

8% crianças
(0 a 11 anos) 

7% jovens 
(12 a 18 anos) 

29% idosos 
(acima de 60 anos)

56% adultos
(19 a 59 anos) 

+17%*

1.324
pessoas atendidas

(habilitação e reabilitação)

+7%*

Distribuição de Livros +26%*

+42%*

+7%*

+40%*

+41%*

Pietro, criança atendida
pela Fundação Dorina

1.021 pessoas 
sensibilizadas 

2.540 visitantes 
ao Centro de 

Memória Dorina 
Nowill 

acesso à
EDUCAÇÃO

11.092 pessoas 
conscientizadas a respeito 
da deficiência visual

7.531 educadores 
impactados por 

cursos online
e presenciais 

142 livros didáticos
em formato digital acessível 

ePub3 para editoras

+385%*



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

Rua Doutor Diogo de Faria, 558 • Vila Clementino 
São Paulo/SP Brasil • CEP: 04037-001

Fone: +55 (11) 5087-0999
/fundacaodorina 

www.fundacaodorina.org.br
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faça parte dessa
HISTÓRIA!


