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Serveis
Ajuts, Subvencions i Finançament

Assessorament a l'Empresa

Assessorament i acompanyament

Aula de Recerca Activa de Feina

Consulta el sòl del teu territori

Digiemprèn

Elteunegoci.cat

Formació per emprenedors/es

Formació per empreses

Intermediació per empreses

Negocis en traspàs

Normalització lingüística
Aquest servei s’encarrega d’oferir cursos de català per a adults, prestar serveis d'assessorament
lingüístic de les organitzacions i promoure campanyes i activitats per a la normalització de l'ús del català,
en col.laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística

Publicita el teu negoci

Recursos i finançament

Revista de comerç de Sentmenat

Servei d'ajut i atenció a les dones
Oferir a totes les dones de Sentmenat que ho sol·licitin, un servei especialitzat en: assessorament en
temes legals, suport psicològic, atenció en casos de maltractaments, informació de qualsevol tipus
relacionada amb el desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats, informació sobre serveis i
recursos, etc.

Servei d'atenció domiciliària
El Servei d'Atenció Domiciliària el formen un conjunt d’accions diferenciades i organitzades que es
donen en el marc del domicili, destinades especialment a aquelles persones amb dificultats de
desenvolupament de caràcter social i sanitari, i amb manca d’autonomia personal.

Servei d'informació al consumidor
És un servei per ajudar a les persones consumidores i usuàries a defensar els seus drets per mitjà de la
informació prèvia, l'assessorament i la recepció de reclamacions en matèria de consum.

Servei d'orientació i assesorament individual i familiar

És un servei per a donar suport a la família que inclou també serveis d’orientació per a col·lectius de
famílies i famílies amb infants i adolescents.

Servei de mediació comunitària
La mediació és un procés pacífic de gestió de conflictes, conduït per una tercera
persona imparcial, el mediador o la mediadora.

Servei de recollida de mobles
És un servei de retirada de mobles a domicili que, pel seu volum o grandària i no poden ser dipositats en
cap cas als contenidors normals ni als espais adjacents: mobles, matalassos, ferralla, electrodomèstics,
etc.

Servei de teleassistència domiciliària
La teleassistència domiciliària és un servei que permet la intervenció immediata i permanent en casos
d’emergència personals, mitjançant la instal·lació d’una alarma connectada a una central on rep la
comunicació de l’usuari i es mobilitzen les actuacions pertinents en cada cas.

Servei de transport adaptat
Aquest servei és per a possibilitar el trasllat de persones amb mobilitat reduïda a centres o serveis
inclosos a la xarxa de serveis socials.

Servei local d'ocupació

Traspassa el teu negoci

