










A "AGFQ" tén como misión contribuír ao coñecemento, estudio e investigación sobre a (¡_.,. -- Fib'rose Quíst!ca, �:í como promocionar e l�var a cab? t_oda clase de, acción� _destinadas

�
'/;-etlor3,r a s1tuac1on das persoas con de F1brose Qu1st1ca e/ou as suas fam1l1as. 

:,¡,,vi ( l-}l'-'f' . .. 
_!.-.,,---- 'Á "AGFQ" tén como visión constituírse nunha entidade consolidada e amplamente

recoñecida pala sociedade en xeral, polos seus valores, compromiso e liderado nas 
metodoloxías de traballo e na procura da excelencia nas actuacións dirixidas ó grupo 
social das persoas afectadas de Fibrose Quística e/ou as súas familias. 
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Artigo 6 

Principios e valores 

A "AGFQ" defínese como unha entidade que carece expresamente de ánimo de lucro, 
independente e libre, aconfesional, apartidista, non gobernamental e de carácter 
voluntario. 

A "AGFQ" basea a súa actuación nos seguintes principios e valores: 

• Democracia interna.
• Solidariedade entre os seus membros.
• Impulso da participación dos seus membros e tódalas súas actuacións.
• Transparencia e publicidade na xestión e actuación das/dos súas/seus socias/os.
• Defensa das necesidades xerais por riba de intereses particulares.
• A defensa do grupo social como titular de dereitos, evitando as mensaxes

sentimentalistas, paternalistas ou asistenciais.

KJ/ Os valores que a "AGFQ" propugna son a consideración das persoas con Fibrose
� Quística e/ou as súas familias como suxeitos titulares de dereitos e deberes, a calidade

na súa actuación, a eficacia e a eficiencia, a mellara continua, e o compromiso polo
conxunto do grupo de persoas deste colectivo.

Os fins principais da "AGFQ" son: 

Artigo 7 

Fins 

1. Apoiar a tódalas persoas con Fibrose Quística e as súas fa · s, residentes no
territorio do seu ámbito de actuación .

......,.,o'l----2. Defensa do dereito a un xeito de vida e a un entorno soci I que garanta a vida 
independente e o desenvolvemento autónomo de toda persoa con Fibrose 
Quística. 

3. Facilitar información acerca desta enfermidade ós profesionais sanitarios e
sociais e ós familiares, coa fin de lograr un mellar coñecemento e implicación dos
mesmos.

4. Apoiar e representar ó colectivo de persoas con Fibrose Quística e as súas
familias, para a consecución dos seus dereitos e a denuncia da vulneración dos

esmos, co máis absoluto respeto a súa dignidade e diversidade. 
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