
Contexto e desafios

Há 71 anos a Fundação Dorina se dedica a produção de livros em formatos acessíveis visando  

contribuir  para  o acesso  à  educação,  cultura,  informação  e  inclusão  social  da  pessoa com

distribuídos gratuitamentea bibliotecas, escolase  

organizações sociais de todo o país, no entanto, pouco sabíamos sobre o uso desses livros e

cenário da leitura inclusiva. O diagnóstico nos mostrou que tanto as organizações que trabalham

livro e a leitura, assim como tinham muito interesse em ampliar seus conhecimentos sobre como  

estimular a leiturae a inclusão em suas comunidades.

Com  isso,  iniciamos  em  2013  vários  esforços  a  partir  da  mobilização  e  engajamento de

não basta disponibilizar o recurso

ou a ferramenta, temos que trabalhar juntos e em várias frentes, para que todos os atores

reconheçam seu papel, se empoderem e atuem efetivamente para uma sociedade mais inclusiva.

O acesso a livros acessíveis ainda é bastante restrito no estado de São Paulo, apesar da  

Fundação Dorina empenhar grandes esforços na produção e distribuição desse tipo de recurso

Nossa Proposta

Este projeto trabalha de forma inovadora no sentido de incentivar que crianças e adolescentes

mediação da leiturainclusiva.

Nesse sentido,  visamos despertar  o interesse  e  a  participação  de crianças e  adolescentes com

2.120  livros acessíveis distribuídos

diretamente aos interessados. Para garantir que a as crianças e adolescentes conheçam a iniciativa,  

ligadosà leituraeeducaçãoparticiparão decapacitaçõessobreleitura inclusiva.

Proposta via Fundo Estadual da 
criança e  adolescente de São 
Paulo – CONDECA
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Resultados
esperados

1.Façaa estimativa do imposto de rendaa pagar;

2.Deposite o valor (até 6% do IR) na conta do Fundo Estadual da  
CriançaeAdolescente:Banco do Brasil;Agência 1897-X; Conta 8947-8;  
CNPJ:13.885.657/0001-25

3.Envieumacópiado comprovantededepósitoparao e-maildo Conselho 

atendimentocondeca@condeca.sp.gov.br com cópia para 
faleconosco@irdobem.com.br e outra para a Fundação Dorina

parceria@fundacaodorina.org.br.Juntamentecomo comprovante  envie 

um ofício informando os dados do doador (nome completo, CPF,  endereço 
e telefone) e o nome do projeto da Fundação Dorina que deseja  apoiar

paraqueo recursopossa serdirecionadocorretamente;

4.O Conselho lhe enviaráo recibo da sua destinação e apresentando  
este recibovocê deduzirá todo o valor no pagamento do IR.

25 novostítulos
infanto-juvenis acessíveis produzidosnos  

formatosbraile,falado e digital acessível

sobre leitura inclusiva realizadas em  

10 municípios do Estado de São Paulo  

para bibliotecários eprofessores

participantes dascapacitações

10 títulos
infanto-juvenis em formato braille  

distribuídos para 1.000organizações  

do Estado de São Paulo

Como
patrocinar

ATENÇÃO:

É possível doar 3% do seu IR até 30/04, para ser abatido ainda em 2019!
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