
EZ GELDITU,
ZATOZ
SUPORA!

ONCEko afiliatua zara, 52 urte edo 
gehiago dituzu, ez duzu lan-jarduerarik?



Erantzuna 
baiezkoa bada, 
zorionekoa bai 

zu bai gu ere

SUPOren parte aktiboa izan zaitezke!



ONCEko Unitate Progresistako Senior taldeko kideok 
gure herrialdean itsuen edo ikusmen-urritasun larria 
duten pertsonen bizi-baldintzak eta ongizatea hobetu 
nahi ditugu. Talde zabala osatzen dugu, adin-tartea 52 
urtetik aurrera zabaltzen baita.

SUPO Unitate Progresisataren (UP) parte da, 
ONCE Gizarte Taldea zuzentzen duen elkartea, eta 
gure erakundearen etorkizunean eta zerbitzuen 
hobekuntzan eragiten dugu, esperientzia 
eta ikuspegia emanez.

Munduan erakunde bakarra gara, ONCE ere halakoa 
delako. Ikusmen-desgaitasuna duten pertsonei arreta 
emateko eredu bat da. Arreta hori afiliatuen bizitza 
osoan zehar luzatzen da, eta, gainera, solidarioa 
da beste desgaitasun batzuk dituzten pertsonen 
kolektiboekin. Eredu miretsia gure mugetatik kanpo. 
Gizarte-ordezkariek, erakundeek eta gobernuz kanpoko 
erakundeek hala adierazi dute ONCEren misioaren 
garrantzia aitortzean, Unitate Progresistari esker.



SUPOtik Unitate Progresistari eta ONCE Gizarte 
Taldeari balioa ematen diegu; trukean, proiektu 
handi baten parte izatearen eta gugan pentsatuz 
antolatzen diren jarduera ugarien bidez aktibo 
egotearen poza jasotzen dugu. Jakin dugu, gainera, 
bakoitzak bere neurrian lagundu diezaiekegula 
besteei, eta, horrela, laguntzeko eta ondo 
pasatzeko gogoak elkartutako pertsona multzo 
bat osatzen dugu!

SUPOko kide egin ginen elkarri laguntzeko loturak 
areagotzen dituelako, esperientziak eta kezkak 
trukatzeko, amankomunak diren zaletasunetaz 
gozatzeko, eta elkartasunaren praktika erreala 
eta eraginkorra errazten dituelako. 
Zugandik hurbilago dauden pertsonek 
jarduerak, ekitaldiak eta txangoak antolatzen 
dituzte, eta Estatu mailako SUPOtik kultura eta 
aisialdiko, besteei laguntzeko, laguntasuneko eta 
anaitasuneko ekintzak ere egiten dira.



Galdu egingo al duzu? Ez horixe!... Izan ere:
• Elkarrekin gaudenean indartsuagoak gara. 

• Elkarrekin gaudenean, gure interesak 
babes ditzakegu. 
• Elkarrekin gaudenean, oso pertsona interesgarriak 
ezagutzeaz gain, oso ondo pasa dezakegu.

Parte hartu nahi duten guztiak behar ditugu, 
bakoitzak bere aukera eta denboraren neurrian, edo, 
besterik gabe, hor zaudela jakin behar dugu, egokia 
denean, gure ahotsa indartsuago entzun dadin.

Era berean, jarraitzailearen irudia dugu, ONCEko 
afiliatua izan gabe, UPren eta SUPOren helburuekin 

bat datorrena eta bere laguntza eta denborarekin 
lagundu nahi duena.

SUPOn denok gara beharrezkoak!
Ez utzi aukera pasatzen. SUPOn zu bezalako jendea gaude. 

Eta egiten duguna gustatzen bazaizu eta parte hartzea 
gogoko baduzu, kontaiezu zure lagunei.



SUPO proiektu handia da! 
SUPO Proiektu paregabea da!
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Oraindik bazkide ez bazara, gaur bertan lagun 
gaitzakezu, zure atxikitze-zentroko SUPOko eta 
Unitate Progresistako kideekin harremanetan jarrita.




