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Fundação Dorina Nowill para Cegos
Existente há mais de 68 anos oferecendo serviços à sociedade para a
conquista da autonomia da pessoa com deficiência visual

-

-

-

Publicação e distribuição gratuita de livros e revistas acessíveis –
Braille, Daisy, Falado, Fonte Ampliada, Tinta-braille, Musicografia
Braille
Fortalecimento da leitura inclusiva
Atendimentos multidisciplinares especializados para bebes, crianças,
jovens, adultos e idosos com deficiência visual e seus familiares
Formação profissional e encaminhamento para o mercado de
trabalho
Consultorias de acessibilidade a empresas e órgãos públicos
Cursos e palestras para a sociedade, visando aproximação do tema
da deficiência
180 funcionários
230 voluntários
Valores: Perseverança, Respeito, Ética e Dedicação

Fundação Dorina
Livro e Leitura Inclusiva
-

Acesso à informação, educação e cultura
Projetos por meio de incentivo fiscal
Pesquisas
Da distribuição de livros acessíveis ao empoderamento
Rede de Leitura Inclusiva
Oficinas de capacitação
Articulação
Compartilhamento
Inovação e novas tecnologia
Biblioteca do Livro Falado (usuários leem 9 livros ao ano)
Biblioteca on Line – em desenvolvimento
Android Daisy – em desenvolvimento

Autonomia!!!

Pesquisa Nacional
“Os hábitos de leitura da pessoa com deficiência visual”
Público
- 709 Pessoas com deficiência visual + 312 organizações
- 2012

Organizações
- 84% atendentes ensino superior e 61% classe B
- 71% trabalha com def. visual e 80% em bibliotecas há mais de 3 anos
- 79% eventos de leitura geral X 39% eventos para def. visuais
- 18% def. visuais encontra acervo X 43% sem deficiência visual
- 55% atendentes consideram acervo acessível ideal / qualidade
- 90% tem informações sobre deficiência visual
Censo 2012:
- Passividade
6,5 milhões de pessoas
com deficiência visual

Leitor com deficiência visual
- 57% classe C, 63% não PEA e 34% ensino médio completo
- 65% frequenta/ frequentou biblioteca pública + 37% tem dificuldade de
acesso
- 33% tem dificuldade de conseguir livro acessível
- Passividade

Pesquisa Nacional
“Os hábitos de leitura da pessoa com deficiência visual”

Conclusões
Fundação
Dorina

Organizações

Pessoa com
Def. Visual

Oportunidades
Tratado de Marrakech
-

-

Assinado em 28/6/2013 em fase de elaboração do instrumento de ratificação
por no mínimo 20 países membros da OMPI – Organização Mundial de
Propriedade Intelectual
Liberação de direitos autorais para publicação e distribuição em formato
acessível – nacional e internacional
Braille, Falado, Daisy, Fonte ampliada, Tinta-braille
“Print disability”

Tecnologia
-

Biblioteca on line
Livros com fingerprint
Android Daisy3
EPUB3

Oportunidades
PNLL
-

Necessidades especiais: “É fundamental garantir que as pessoas com
deficiência tenham acesso a livros e a outros materiais de leitura, buscando
apoiar a publicação de obras disponíveis no mercado em libra e braille”

Acessibilidade em Bibliotecas Públicas
-

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas / MINC
10 bibliotecas públicas no Brasil
Acervo, capacitação, formação de rede, conteúdo

Rede de Leitura Inclusiva
-

-

Mobilizar e estreitar o relacionamento entre educadores, mediadores de
leitura, agentes de bibliotecas e de organizações sociais, disseminando a
leitura inclusiva pelo Brasil
Reunião amanhã 27/5/14 às 9h - CIC

Oportunidades
-

Intercambiar livros acessíveis
Acervo compartilhado
Multiplicação do conhecimento
Acompanhamento de ações locais
Conhecimento / mapeamento do público
Acesso à comunidade
Politicas públicas
Estado e sociedade civil em
Continuidade
...

Recurso

Informação

Atitude

Contatos
Ana Paula Silva
anapaula.silva@fundacaodorina.org.br

Mariana Orrico
mariana.orrico@fundacaodorina.org.br

Tel: (11) 5087-0960 / 99860-0920
leiturainclusiva@fundacodorina.org.br

www.fundacaodorina.org.br

Obrigada!

