Consiliul General prezintă raportul de
activitate pe 2017
15 ianuarie 2018
Vă prezentăm cu bucurie sinteza activității Consiliului general internațional condus de al
XVI-lea președinte domnul Renato Lima de Oliveira cu sprijinul competent al Boriului și al
echipei de salariați. Cerem ca acest document să fie trimis tuturor Consiliilor Naționale sau
Superioare pentru a fi ajunge la fiecare Conferință din toate țările. Lectură plăcută!
Raport de activitate – 2017
Principalele realizări ale Consiliului General Internațional
Ianuarie 2018
• Întâlnirea biroului de lucru la Paris: patru întâlniri (februarie, iunie, septembrie și
decembrie)
• Evenimente internaționale importante:
- A VI-a Întâlnire Iberico-americană a SSVP (29 de țări participante), la Quito (Ecuator).
- Al II-lea Summit a Țărilor Lusitane (6 țări participante) la Río de Janeiro (Brazilia).
• Crearea comisiilor de lucru cu misiuni speciale (ex. reglementarea modului în care
Conferințele participă la finanțare).
• Scrisoarea circulară a președintelui internațional, pe 31 ianuarie, în șapte limbi.
• Transmisia în direct prin intermediul Ozanam TV a întâlnirilor anuale statutare a consiliului
general (secțiunea permanentă și comitetul executiv internațional) care au avut loc la Paris în
luna iunie .
• Activități efective în cadrul Familiei Vincențiene: simpozionul de la Roma (octombrie) și
întâlniri specifice din diferite comisii.
• Participare activă a AAVP la forumurile Națiunilor Unite (Paris, New York și Geneva).
• Președintele general a vizitat 16 țări: Statele Unite, Portugalia, Spania, Italia, India, Sri
Lanka, Malaiezia, Noua Zeelandă, Australia, Chile, Brazilia, Canada, Panama, Ecuador,
Olanda și Belgia.
• Organizarea unui birou de sprijin a Consiliului general la Brasilia.
• Promovarea Anului tematic Bailly 2017, cu lansarea concursului literar internațional de
eseuri « Prima Conferință » și o vizită la mormântul lui Bailly.

• Întâlnirea cu papa Francisc în martie și octombrie (în cadrul acestor întâlniri i s-a prezentat
Suveranului Pontif informații despre activitatea SSVP în China și dosarul pentru canonizarea
lui Ozanam).
• Redefinirea misiunii, viziunii și valorilor SSVP, prezentarea celor 10 puncte din planul
strategic.
• Buletin trimestrial Ozanam Network : 4 numere.
• Publicarea de lecturi spirituale săptămânale pe site-ul Consiliului general
(www.ssvpglobal.org).
• Lansarea proiectului « Rugăciune și Unitate 10-20-30 » (Rozariu bizantin vincențian).
• Publicarea de cărți noi cu ocazia aniversarului de 20 de ani de la beatificarea lui Frederic
Ozanam: « Frédéric Ozanam, professeur à la Sorbonne : sa vie et son œuvre » (Frederic
Ozanam, profesor la Sorbona: viața și opera) traducerea în spaniolă a cărții scrisă în 1876 de
Kathleen O'Meara . « Passionné pour la charité et la justice » (Pasionat de caritate și dreptate)
« Frédéric Ozanam et Rerum Novarum » (Frederic Ozanam și Rerum Novarum), în limba
portugheză și spaniolă și « Recueil d’anecdotes de Frédéric Ozanam » (Culegere de
povestioare cu Frederic Ozanam) sub patronajul Consiliului Superior din Spania.
• Lansarea montajului video « Locuri Vincențiene în Paris », cu ajutorul Consiliului Superior
din Spania
• Înregistrarea mesajului de Crăciun 2017 în cinci limbi.
• Celebrarea a 20 de ani de la beatificarea lui Ozanam printr-o sfântă liturghie celebrată în
biserica carmelitanilor din Paris și transmisă în direct prin internet.
•Dezvoltarea primei faze a proiectului « Reagregarea Conferințelor » pentru următoarele țări:
Polonia, Malta, Bolivia, Guyana, Malawi, Coasta de Fildeș, Nepal, Taiwan, Insulele Fiji și
Samoa.
• Crearea Zilei Internaționale a Tineretului din SSVP (4 iulie a fiecărui an)
•Lansarea medaliei « Caritate în speranță » (și care va fi acordată începând cu anul 2018)
• Consolidarea activității de Mediator general; s-au analizat 70 de cazuri din care 95% au fost
soluționate în mai puțin de 90 de zile.
• Proiectul « SSVP Plus » : Albania și Liberia (două țări care s-au alăturat SSVP).
• Asigurarea pentru repatrierea colectivă a membrilor care lucrează în cadrul structurilor
internaționale a organizației noastre: vice-președinții teritoriali și coordonatorii zonali.
• S-au distribuit 904 000 de euro prin CIAD (Comisia internațională de Ajutor și Dezvoltare)
pentru proiecte de răspândire a SSVP, Schimbarea Sistemică, consolidarea Consiliilor
Naționale și pentru catastrofe naturale prin intermediul Fondurilor internaționale de
Solidaritate (FIS)

• S-au trimis 60 de scrisori.

Renato Lima de Oliveira
Al XVI-lea președinte general

