DRETS I DEURES PER FORMAR PART D’UN GRUP AIFiCC
DEURES :


Prevaldrà l'interès del grup front l'individual, amb actitud participativa i de col∙laboració. Amb
propostes innovadores i de posicionament en la nostra professió.



Mantenir la confidencialitat del grup en la informació que es dona i els temes tractats, sempre
que no sigui rellevant i en perjudici de la pròpia associació.



Assistir a les reunions (mínim del 50%). I excusar assistència al coordinador/a del grup en cas de
no poder assistir.



Deures específics pel coordinador de cada grup:
‐

El coordinador haurà de vetllar per a mantenir els objectius marcats, amb actitud
dinamitzadora.

‐

Informar dos cops a l'any, a la coordinació dels grups de treball de l’AIFiCC, del
desenvolupament del treball, incidències i resultats, així com de possibles canvis en la
composició del grup, actualitzant anualment el nombre dels components actius, i donant de
baixa els que no compleixin el mínim de requisits.

‐

Memòria anual, que cal traspassar a la coordinadora dels grups de treball

DRETS:


Certificat d'autor dels documents i activitats realitzades per cadascun dels membres del grup.



Tot document elaborat per un grup de treball, en el format que sigui més adient segons el seu
contingut, tindrà que ser validat per la Junta Directiva de l'AIFiCC. Una vegada validat, es farà la
seva edició.



La difusió dels documents, guies, etc.., tindran com a finalitat diferents àrees d'actuació : ‐
Docència | Publicacions | Mitjans de comunicació | Difusió als congressos, jornades.



Col∙laborar i participar en els plans de formació de l'AIFICC, així com de la difusió i publicació
dels documents, guies.



Informar al seu coordinador/a dels grups, qualsevol incidència que impliqui risc per el grup i/o
la pròpia associació.



L'AIFiCC es reserva el dret d'incloure alguna persona interessada o experta en el tema de treball
del grup.

