
Spania – Madrid: Societatea Înternațională ”Sfântul Vincențiu de Paul” - Prima sesiune de 

comunicări pentru instruirea noilor formatori regionali și delegați teritoriali pentru 

proiecte special. 

În zilele de 2 - 3 noiembrie 2018 Comitetul General Internațional SSVP a organizat la Madrid 

(Spania) o sesiune de comunicări si discutii de interes international pentru doua domenii 

strategige: proiecte speciale si formare. Scopul acestei intalniri a fost de a împărtăși cunoștințe 

comune între participanți, de a analiza situația actuală a fiecărei zone de pe glob și de a propune 

proiecte și îmbunătățiri pentru viitor. Se vor studia termenii de referință pentru fiecare funcție, 

planificarea strategică a Consiliului General și obiectivele până la sfârșitul mandatului (2022). 

La întâlnire au participat 24 de reprezentanți din: Africa, America, Asia, Europa, Mena, Oceania, 

12 pentru formare si 12 pentru proiecte speciale precum si alti oaspeti locali. Acești delegați vor 

acționa în strânsă colaborare cu vicepreședinții teritoriali internaționali (VPTI). O prezență 

marcantă în cadrul acestei întâlniri a fost cea a Președintelui General Internațional Renato Lima 

de Oliviera (PGI). Ne bucurăm că din această echipă internațională fac parte și Eva Maria Peter – 

președintele național al Uniunii SVP Romania precum și Marilena Bartic – coordonator al 

Oficiului Național de Proiecte al Uniunii. 

Reuniunea delegațiilor teritoriale pentru formare a fost condusă de Marisa Téllez (Spania), 

vicepreședinte internațional de formare iar cea a delegațiilor teritoriali pentru  proiecte speciale a 

fost coordonată de Maurice Yeung (Hong Kong), vicepreședinte internațional pentru proiecte 

speciale. 

Cuvântul de deschidere a fost rostit de către Juan Manuel Buergo președintele național al SSVP 

Spania care a încurajat participanții ”să pună cunoștințele, indiferent din ce domenii vin acestea, 

pentru a învăța cât mai mult pentru a-i ajuta cu zel pe cei aflați în nevoi”. Printre altele, 

președintele SVP Spania a subliniat că această întânire nu este menită să furnizeze o ”formulă 

magică” pentru a fi mai bine pregătiți dar este cu siguranță o lecție în care fiecare va încerca să 

iubească mai mult.   

Întâlnirea a continuat separat cu descrierea sarcinilor și responsabilităților pentru cele două 

categorii de reprezentanți. În cadrul sedinței destinată delegaților teritoriali pentru proiecte 

speciale s-au prezentat în detalii tipurile de proiecte susținute de SSVP Internațional așa cum 

sunt: proiectele CIAD în care se oferă un sprijin financiar de urgență ca urmare a unor calimități 

naturale; proiectele susținute prin relațiile de înfrățire cu alte asociații SVP din țările dezvoltate; 

proiectele SVP Plus care își propun extinderea rețelei de caritate și în acele țări în care nu există 

nici o Conferință SVP și proiectele speciale care au ca scop acordarea de ajutor umanitar în țările 

greu încercate de razboaie și în care nu este cunoscută dragostea lui Dumnezeu. Toate aceste 

proiecte au ca rezultat final dezvoltarea unei rețele mondiale bazate pe iubirea față de aproapele 

și față de Dumnezeu după exemplul Sf. Vincențiu de Paul.  

Plecând de la motto-ul ”cine vrea să fie primul atunci să fie servitorul tuturor”, cel de-al 16-lea 

Președinte General, Renato Lima, a luat cuvântul și a arătat structura Consiliului General 

International în viziunea sa până în anul 2022, apoi a urmat prezentarea planului de realizări pe 

durata mandatului său bazat pe câteva domenii de acțiune (formare, întinerire, solidaritate, 



expansiune, întregirerea familei vincențiene, fraternitate, ajutor global, comunicare, proiecte). 

Pentru fiecare dintre aceste domenii a propus cateva activități pe care urmează a fi pusă în 

practică. Printre acestea sunt:  

- valorile pe care se va desfășura toată activitatea din mandatul actualului președinte înternațional 

vor fi: serviciul, spiritualitatea, smerenia, caritatea și empatia. 

- apariția unei noi reviste la 4 luni;  

- realizarea unui noi formular pentru aderarea la SSVP Internațional;  

- o nouă emblemă SSVP care trebuie să fie folosită de către toate țările în care există conferințe 

SVP; 

- compunerea unui imn SSVP Internațional,  

- numirea unui spiritual în persoana pr. Robert Maloney.  

- anul 2019 va fi anul Ano de Lamache și fiecare an va fi un an tematic.  

- scrisoarea anuală a președintelui general internațional va fi tradusă în 7 limbi de circulație 

înternațională; 

- vor fi propuse noi canonizari pentru care se cer multe rugăciuni, de aceea s-a adoptat 

rugăciunea comună în zilele de 10-20-30 ale lunii,  

- găsirea informațiilor despre cel de-al 7-lea fondator al SSVP: Felix Clave.  

 

Președintele Renato Lima de Oliviera a încheiat spunând că își pune toată încrederea că “această 

întâlnire va fi un succes dacă delegații teritoriali se vor întoarce în țările lor cu o multitudine de 

motivații, pline de idei noi, încurajați și angajați din ce în ce mai mult la creșterea și dezvoltarea 

SSVP Înternațional, în calitate și cantitate”.   

 

Mulțumim organizatorilor pentru reușita evenimentului. 

 

Marilena Bartic 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

Material realizat de Ana Doboș cu ajutorul materialelor trimise de doamnele Marilena Bartic și 

Eva Peter  participante la eveniment 


