
Simpatizantes de Unidade Progresista da ONCE. 
Todos somos U P. Todos facemos ONCE.



 

 

Os simpatizantes contribuímos a esa realidade plural  
da que se nutre U P pola nosa diversidade de 
orixes, mentalidades e puntos de vista,  
que enriquecen o espíritu democrático do Grupo. 



Simpatizantes ¿QUEN? Persoas non afiliadas á ONCE que defenden o ideario de U P, que militan nos principios de Unidade, Progreso, Igualdade, Solidariedade, 
Participación e Independencia para o bo goberno da ONCE, a súa Fundación e ILUNION. Simpatizantes ¿PARA QUE? Para contribuir á mellora da ONCE 
coas miñas ideas e suxestións. Para participar na vida cotiá de U P. Para fomentr a convivencia entre os colectivos da ONCE, a súa Fundación e ILUNION. 
Representación dos simpatizantes: Congreso. 2 representantes en Executiva Estatal. Ata dous representantes en Comité Territorial. Asemblea de Agrupación. 
Ata dous representantes en Executiva de Agrupación. Simpatizantes ¿COMO? Só cumprimentando un cuestionario, e cando o desexe podo achegar unha cota que será sempre voluntaria. 
Simpatizantes ¿POR QUE? Porque identificome con: 1. VALORES ESENCIAIS DE U P: Protección dos afiliados e persoas con discapacidade. Igualdade e non discriminación. 
Autonomía persoas para unha realidade independente e inclusión social. Solidariedade co movemento asociativo das persoas con discapacidade. 
2. COS SEUS PRINCIPAIS FINS E OBXECTIVOS: Defensa da unidade Institucional da ONCE e a súa Fundación. Reivindicar para a ONCE a autonomía e estabilidade financeira 
necesaria para cumprir os seus fins. Apoiar un modelo que potencie os valores do pluralismo, libre expresión de ideas, a información plena e a participación activa dos colectivos implicados. 
¿QUE DEREITOS TEÑO? Participar en todos os actos abertos, tanto centrais como os organizados na Agrupación. Tomar a palabra nas reunións abertas. 
Recibir formación en principios, valores e actividades da asociación. Manter contactos regulares con outros simpatizantes. ¿QUE RESPONSABILIDADES TEÑO? 
Compromiso cos fins e obxectivos da asociación. Axustarme ás normas estatutarias. Non pertencer a outra asociación contraria aos obxectivos de U P. 
Traballar coordenadamente cos órganos de goberno de U P. Colaborar coa asociación cando se requira a nosa participación activa.



UNIDADE PROGRESISTA DA ONCE. 
Rúa San Bartolomé, 6, 1º A, 28004 Madrid. 
Teléfonos: Noventa e un, tres cero oito, cinco cinco, seis oito, 
e noventa e un, tres cero oito, cinco sete, tres sete. 
Email Secretaría Permanente: central arroba unidadprogresista punto org. 
Email Revista Progreso: progreso arroba unidadprogresista punto org. 
Email La Voz del Vendedor: lavozdelvendedor arroba unidadprogresista punto org. 
Web: www punto unidad progresista punto org. 
Whatsapp: Seis cero oito, oito nove sete, sete cero tres. 
Twitter: arroba U P guion baixo ONCE. 
Facebook: Unidad guion medio Progresista.

mailto:central@unidadprogresista.org
mailto:progreso@unidadprogresista.org
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http://www.unidadprogresista.org/web/
https://twitter.com/up_once
https://es-es.facebook.com/Unidad-Progresista-742745335740568/
http://www.unidadprogresista.org/web/Pages/DetalleDescarga.aspx?IdDescarga=371
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