
NON PARES,
VEN A
SUPO!

Es afiliado á ONCE, tes 52 anos 
ou máis, non tes actividade laboral? 



Se a resposta 
é afirmativa, 

estás de sorte 
e nós tamén

Podes formar parte activa de SUPO!



Os integrantes do colectivo Sénior de Unidade 
Progresista da ONCE perseguimos a mellora das 
condicións de vida e o benestar das persoas cegas 
ou con discapacidade visual grave do noso país. 
Compoñemos un grupo amplo, xa que o abanico 
de idade ábrese a partir dos 52 anos.

Porque SUPO é parte integrante de Unidad 
Progresista ( UP), asociación que dirixe o Grupo 
Social ONCE, influímos no futuro da nosa 
entidade e na mellora de servizos achegando 
experiencia e perspectiva.

Somos unha organización única no mundo, porque 
o é a ONCE. Un modelo de atención das persoas 
con discapacidade visual, atención que se prolonga 
durante toda a vida dos seus afiliados e que é, 
ademais, solidario con colectivos de persoas con 
outras discapacidades. Un modelo admirado fóra das 
nosas fronteiras. Representantes sociais e institucións 
e organizacións non gobernamentais así o manifestan 



ao recoñecer a importancia da misión da ONCE, 
posible grazas a Unidad Progresista e a SUPO.

Achegamos, desde SUPO, valor a Unidad Progresista 
e ao Grupo Social ONCE, a cambio recibimos a 
satisfacción de ser parte dun gran proxecto e de 
permanecer activos a través das múltiples actividades 
que se organizan pensando en nós. Descubrimos, 
ademais, que podemos axudar, cada un na súa 
medida, aos demais, compoñendo así un conxunto 
de persoas unidas polas ganas de colaborar 
e... pasalo ben!

Integrámonos en SUPO porque facilita o crecemento 
de vínculos de axuda mutua, o intercambio de 
experiencias e inquietudes, o goce de afeccións 
comúns, e a práctica real e efectiva da solidariedade. 
As persoas de SUPO máis próximas a ti organizan 
actividades, actos, e excursións, e desde SUPO a nivel 
Estatal tamén levan a cabo accións de cultura e lecer, 
apoio aos demais, compañeirismo e fraternidade.



Valo perder? Claro que non!... Porque:
• Cando estamos xuntos somos máis fortes. 

• Cando estamos xuntos podemos protexer os nosos 
intereses.

 • Cando estamos xuntos podemos coñecer a persoas 
moi interesantes e pasalo moi ben.

Necesitamos a todos os que queiran participar, cada 
un na xusta medida das súas posibilidades e tempo, 
ou mesmo sinxelamente saber que estás aí para que, 
cando sexa oportuno, a nosa voz se oia máis forte.

Contamos, tamén, coa figura do simpatizante, 
persoa que, sen ser afiliada á ONCE, comparte os fins e 

obxectivos tanto de UP como de SUPO e desexa colaborar 
co seu apoio e o co seu tempo.

En SUPO todos somos necesarios!
Non deixes pasar a oportunidade. En SUPO estamos xente 

como ti. E se che gusta o que facemos e éncheche participar, 
cóntallo aos teus amigos.



SUPO é un gran proxecto. 
SUPO é un proxecto único! 
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Se aínda non es socio, podes acompañarnos desde 
hoxe mesmo, poñéndote en contacto cos compañeiros de 
SUPO e de Unidad Progresista do teu centro de adscrición.




