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Fa més de tres dècades que des D’UNITAT
PROGRESSISTA DE L’ONCE apostem per un gran projecte
que ha aconseguit que milers de persones, amb il·lusió i
compromís, treballin perquè l’ONCE de sempre sigui avui
el Grup Social ONCE, reconegut com l’exponent mundial
més gran en inclusió i igualtat.
L’objectiu final de l’associació és presentar-se a cadascuna
de les convocatòries electorals internes a fi d’aplicar els
programes aprovats per la base associativa, focalitzantlos en les persones com a centre de totes les nostres
activitats. L’assoliment d’una inclusió social plena, la
igualtat d’oportunitats, l’autonomia personal de les
persones amb discapacitat, així com la millora contínua
de les condicions de vida del col·lectiu d’afiliats i afiliades
i dels treballadors i treballadores del Grup Social ONCE
seran les nostres línies de treball, que es desenvoluparan
sota el prisma del nostre codi ètic.
La nostra essència organitzativa està fonamentada en els
principis de democràcia interna, participació i pluralisme.

A JOVENTUTS D’UNITAT PROGRESSISTA
DE L’ONCE (JUP) hi pertanyen les persones
associades a UP d’entre 18 i 30 anys. Aquesta secció
ha estat, des del començament, una palanca d’impuls
per al nostre grup, atès que ha proporcionat idees i
fórmules innovadores i ha transmès els nostres valors a
aquest present que protagonitzarà el millor futur.
JUP participa activament tant en la vida interna del
nostre grup com, de manera inclusiva, en el moviment

juvenil del nostre país, i porten el punt de vista
del jovent amb discapacitat visual als àmbits més
diversos. Aquest treball incansable ha portat la nostra
secció juvenil a formar part, com a membre de ple
dret, del màxim òrgan de representació juvenil a escala
estatal, el Consell de la Joventut d’Espanya (CJE).
La vida de SUPO desborda energia serena, ja que els
seus membres són les persones associades a UP que
tenen 52 anys o més i que no tenen activitat laboral.

El nostre col·lectiu sènior suma experiència a la il·lusió
de seguir implicant un nombre creixent d’associats i
associades a un projecte tan important com aquest.
La nostra secció SÈNIOR participa activament en la vida
interna del nostre grup i en els diferents moviments de
persones grans del país. Les línies de treball principals
de SUPO se centren a fomentar la participació i l’accés
del col·lectiu als serveis socials que ofereix l’ONCE, a
més de defensar el compromís pels drets humans i el
desenvolupament integral de les persones grans afiliades
a la institució.
El millor exemple que UP és un projecte inclusiu
i plural, de tothom i per a tothom, són els nostres
SIMPATITZANTS, un pilar important per a la vida i
l’evolució de la nostra associació. Sempre han estat al
nostre costat, i junts apostem per un projecte de present
i de futur, en què totes les opinions compten.
A UP, treballem dia rere dia amb determinació per
propiciar l’acostament de companys i companyes

simpatitzants, impulsant mesures que en
reforcin la formació i n’incentivin la participació,
la implicació i el sentiment de pertinença.
A causa de la importància estratègica que suposa
aquest col·lectiu per a la nostra associació, apostem
per una presència creixent del nombre de treballadors
i treballadores del Grup Social ONCE com a
SIMPATITZANTS D’UNITAT PROGRESSISTA, millorant
el seu espai de participació i d’identificació amb el
nostre projecte, els nostres valors i el nostre compromís
social, atès que constitueixen un reforç imprescindible
per afrontar el present i el futur.
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