
CARTERA DE RECURSOS DE LES ENTITATS DEL CONSELL DE BENESTAR SOCIAL

1. NOM DE L´ENTITAT

ASSOCIACIO�  SOMRIU

2. LOGO I DESCRIPCIÓ BREU DE L´ENTITAT

L’Associacio�  Somriu. Som una entitat sense a�nim de lucre que es forma a Ibi l’any 2017 per un
grup de joves compromesos amb la igualtat i la inclusio�  social de totes les persones. Naix de 
les demandes de les persones amb discapacitat i les seues famí�lies, així� com de la necessitat 
perque�  existisquen serveis per a fomentar l’autonomia personal i espais on desenvolupar les 
seues habilitats socials amb el fi de facilitar la seua convive�ncia amb la resta de la comunitat.

3. OBJECTIUS, FUNCIONS I FINALITAT

El nostre objectiu principal és la inclusió de totes les persones mitjançant diferents 
accions com:

 Fomentar el treball i la col·laboracio�  amb altres entitats, amb la intencio�  d’afavorir el 
treball en xarxa i l’intercanvi d’experie�ncies.

 Desenvolupar mesures que potencien el voluntariat, facilitant la implicacio�  activa de la
poblacio�  per a la transformacio�  de la nostra societat.

 Potenciar l’u� s de recursos pu� blics i les activitats turí�stiques en la proví�ncia d’Alacant.
 Sensibilitzar la comunitat per facilitar la plena inclusio�  de les persones amb 

discapacitat.
 Detectar les necessitats i escoltar les demandes de les persones per millorar la seua 

qualitat de vida, fomentant l’autodeterminacio�  i la participacio�  activa en les seues 
vides.

 Proveir d’espais inclusius d’oci i convive�ncia per a totes les edats..
 Promoure una vida saludable mitjançant diverses ofertes d’oci.

4. RECURSOS AMB QUE COMPTA L´ENTITAT

5. SERVEIS OFERITS (TALLERS, SUPORT D´ESPECIALISTES...)

Els serveis de Somriu es divideixen en diferents a� rees:

-Oci (activitats extra-escolars i als caps de setmana, convive�ncies, jornades….)
-Formacio�
-Atencio�  familiar
-Autonomia personal (taller de vida auto� noma, acompanyaments individuals…)
-Sensibilitzacio�



6. INSTAL·LACIONS

La seu principal es troba a Ibi, però moltes de les nostres activitats es realitzen en espais cedits per 
altres entitats i ajuntaments (Ibi, Alcoi, Cocentaina....)

7. PROGRAMES- PROJECTES OFERITS I EN COL·LABORACIÓ. CAMPANYES

8. ORGANIGRAMA

9. TELÈFON D´INFORMACIÓ-DADES DE CONTACTE

615 44 31 65 (Nuria)

10. ADREÇA FÍSICA

C/ Jijona s/n (Ibi)

11. ADREÇA ELECTRÒNICA

info.somriu@gmail.com

12. PÀGINA WEB

https://www.associaciosomriu.es/

13. XARXES SOCIALS

https://www.facebook.com/associaciosomriu/

https://www.instagram.com/associacio_somriu/

https://www.youtube.com/channel/UCHxJzcBlI3NGLv47fPqhpng

14. ALTRES INFORMACIONS D´INTERÉS

https://www.facebook.com/associaciosomriu/
https://www.youtube.com/channel/UCHxJzcBlI3NGLv47fPqhpng
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