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O proxecto apoiará a 1700 familias galegas a 
través dunha oferta integral de servizos e apoios 
económicos personalizados en tres dimensións: 

Proxecto FAIN
familia e infancia

A quen se d��e?
O proxecto, financiado polos fondos Next 
Generation EU, está dirixido a familias con 
nenos, nenas e adolescentes ata 18 anos 
que perciben o Ingreso Mínimo Vital (IMV) 
ou a Renda de Inclusión Social de Galicia 
(RISGA) e tamén a outras familias en 
zonas rurais de Galicia.  

A intervención 
comezará 

entre decembro 
do 2022 y xaneiro do 2023 e 
desenvolverase nas 
principais cidades e tres 
zonas rurais de Galicia.APOIO 

SOCIAL
APOIO 

EDUCATIVO
APOIO PARA A 

FORMACIÓN E O 
EMPREGO

Que e?
O obxectivo de FAIN é ofrecer 
servizos e apoios adaptados ás 
necesidades das familias perceptoras 
de RISGA ou IMV e outras familias 
con necesidades similares
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Como se pode p�ticip� 
no proxecto?

Que s�v�� recib�án � famili� 
p�ticipant� en FAIN?

CONTACTO COA 
ENTIDADE
que desenvolverá 
o proxecto no seu 
territorio

PARTICIPACIÓN en 
sesións informativas 
para as familias

SOLICITUDE DE 
PARTICIPACIÓN no 
proxecto FAIN a través de 
asina de consentimento

SELECCIÓN DE FAMILIAS polo 
Ministerio de Inclusión, Seguridade 
Social e Migracións a través dun 
sorteo entre as familias solicitantes1
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SOLICITUDES 

SÓ ata o 

30 NOV 
do 2022 

PAQUETE DE 
INCLUSIÓN ACTIVA
•  Apoio á formación 

e acceso ao 
emprego.

•  Axudas á 
conciliación.

PAQUETE DE APOIO 
EDUCATIVO
• Continuidade e 

éxito educativo dos 
e das nenos/as e 
adolescentes.

PAQUETE DE APOIO SOCIAL 
• Saúde e coidados. 
• Vivenda e subministración 

enerxética.
• Competencias dixitais.
• Responsabilidades 

parentais. 
•Acción Comunitaria.



Como s�á a avaliación do proxecto?
O proxecto será avaliado para extraer aprendizaxes para mellorar a 
calidade de vida das persoas. 

A avaliación consistirá principalmente en dúas entrevistas que se 
realizarán ao principio e ao final do proxecto ás familias que recibirán os 
apoios do proxecto FAIN. 
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CONTACTO:

1.
Entrev�ta 

inicial

2. 
Entrev�ta 

final
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CALENDARIO MESES

Centro De Desenvolvemento Rural Portas Abertas
Rúa Mariano Carrero Nº10, 32600, Verín, Ourense.  
Tel: 640 847 232
infancia@cdrportasabertas.org 
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