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ONCEKO UNITATE PROGRESISTATIK hiru hamarkada 
baino gehiago daramatzagu proiektu handi baten 

aldeko apustua egiten, eta proiektu horrek lortu du 
milaka pertsonak, ilusioz eta konpromisoz, lan egitea 

ONCE gaur egun ONCE Gizarte Taldea izan dadin, 
inklusioaren eta berdintasunaren munduko adierazlerik 

handiena alegia.

Elkartearen azken izaera barneko hauteskunde-deialdi 
bakoitzera aurkeztea da, elkarte-oinarriak onartutako 

programak aplikatzeko, pertsonak ardatz hartuta, 
eta gure jarduera guztien ardatz gisa. Gure lan-ildoak 

honako hauek izango dira: erabateko gizarteratzea 
lortzea, aukera-berdintasuna, desgaitasunen bat 

duten pertsonen autonomia pertsonala, eta afiliatuen 
kolektiboaren eta ONCE Gizarte Taldeko langileen bizi-

baldintzak etengabe hobetzea. Horiek guztiak gure 
Kode Etikoaren ikuspegitik garatuko dira.

Gure antolaketa-funtsa barne-demokrazia, partaidetza 
eta aniztasunaren printzipioetan oinarritzen da.



ONCEKO UPko bazkideak diren 18 eta 30 urte 
bitarteko GAZTE-TALDEKO kideek osatzen 

dute. Atal hau, hasiera-hasieratik, gure Taldearen 
bultzadarako palanka bat izan da, ideia eta formula 
berritzaileak eskainiz, eta gure balioak etorkizunik 
onena izango duen orainarekin bat eginez.

JUPek modu aktiboan parte hartzen du, bai gure 
taldearen barne-bizitzan, bai modu inklusiboan 
gure herrialdeko gazte-mugimenduan, ikusmen-

urritasuna duten gazteen ikuspuntua esparru 
guztietara eramanez. Lan nekaezin horren 

ondorioz, gure gazte-atalak eskubide osoko kide da 
Espainiako Gazteriaren Kontseiluan (CJE), estatuko 
gazteen ordezkaritza-organo gorenean.

Bere bizitzak energia barea bereganatzen du. 
Bere kideak 52 urte edo gehiago dituzten eta lan-
jarduerarik ez duten eta aldi berean UPko kideak 
baitira. Gure seniorrek esperientzia gehitzen diote 



proiektu garrantzitsu honetan gero eta bazkide 
gehiago inplikatzeko ilusioari.

Gure SENIOR Atalak modu aktiboan parte hartzen 
du gure Taldearen barne-bizitzan eta herrialdeko 
adinekoen mugimenduetan. SUPOren lan-ildo 
nagusiak kolektiboaren parte-hartzea eta ONCEk 
ematen dituen gizarte-zerbitzuetarako sarbidea 
sustatzean oinarritzen dira, baita erakundean 
afiliatutako adinekoen giza eskubideen eta garapen 
integralaren aldeko konpromisoa defendatzean ere.

UP proiektu inklusiboa eta plurala da, guztiontzat, 
eta horren adibiderik onena gure JARRAITZAILEAK 
dira, gure Elkartearen bizitzarako eta bilakaerarako 
zutabe garrantzitsua. Beti egon dira gure ondoan, eta 
elkarrekin oraingo eta etorkizuneko proiektu baten 
aldeko apustua egiten dugu, non iritzi guztiak aintzat 
hartzen diren.

UPn, egunero-egunero lan egiten dugu, gogotsu, 
kide jarraitzaileen hurbilketa errazteko, eta, 

horretarako, haien prestakuntza indartzeko eta 
haien parte-hartzea, inplikazioa eta kide izatearen 

sentimendua sustatzeko neurriak bultzatzen ditugu.

Gure elkartearentzat kolektibo horrek duen 
garrantzia estrategikoa dela eta, ONCE Gizarte 
Taldeko langileen kopurua gero eta handiagoa 
izatearen aldeko apustua egiten dugu, UNITATE 
PROGRESISTAREN JARRAITZAILE gisa, 
haien partaidetzarako, gure proiektuarekiko 
identifikaziorako, balioetarako eta konpromiso 
sozialerako eremua hobetuz, ezinbesteko errefortzua 
baitira orainari eta etorkizunari aurre egiteko.
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