
Raport de activitate al  
Societății Sfântul Vincențiu de Paul  

pe anul 2018 
 
 

 
 

 Organizarea de întâlniri și reuniuni 

 Adunarea plenară anuală a Consiliului general la Salamanca (Spania) în 

luna iunie;  

 A II-a Întâlnire Internațională a Tinerilor din SSVP (iunie) la Salamanca 

(Spania); difuzarea întâlnirii prin intermediul unui video și crearea imnului  

« Jeunesse en espérance » (Tineri plini de speranță); 

 Întâlnire cu țările din zona Europa 1 (septembrie) în Anglia; 

 Întâlnire de lucru a Comisiei de cercetare pentru înființarea de noi Consilii 

Superioare în India (iunie); întâlnirea a avut loc la Salamanca (Spania); 

 Atelier de formare (noiembrie) la Madrid (Spania) în prezența a 12 delegați 

teritoriali responsabili cu formarea; 

 Atelier pentru proiecte speciale (noiembrie), la Madrid (Spania) cu 

participarea a 12 delegați teritoriali responsabili cu proiectele;   

 

 Modificarea logo-ului internațional al SSVP și publicarea «Manualului de utilizare ».  

 Reuniuni ale biroului internațional: patru (martie, iunie, septembrie și noiembrie).  

 Celebrarea a 15 ani de la adoptarea Regulamentului Confederației (18 octombrie 

2018)  
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 Găsirea unui portret al fondatorului Pierre-Emmanuel-Félix Clavé (9 noiembrie2018). 

 Audiență la Papa Francisc, 14 februarie, în cadrul căreia a fost prezentat un raport de 

activitate al SSVP în Africa. 

 Promovarea Concursului internațional « Prima Conferință », cu tema François Lallier, 

a II-a ediție.  

 Vizitarea mormântului co-fondatorului François Lallier, la Sens (2 noiembrie 2018). 

 Înmânarea medaliei « Charité dans l’espérance » (Caritate în speranță) asociației 

Rotary Club International. 

 Lansarea Festivalului de film  « Cei șapte Fondatori ». 

 Lansarea logo-ului pentru a sărbători 180 de ani de la înființarea Consiliului General.  

 Publicarea listei cu decrete pontificale și indulgențele acordate vincențienilor.  

 Publicarea cărții  « Ghidul Conferințelor Vincențiene ». 

 Redactarea a trei numere a buletinului informativ « Ozanam Network » (aprilie august 

și decembrie) 

 Lansarea noului site internațional  al Consiliului general,  pe 23 aprilie 

(www.ssvpglobal.org). 

 Publicarea scrisorii circulare a Președintelui Internațional, 31 ianuarie 2018. 

 Mesajul Președintelui General cu ocazia Crăciunului, publicat pe 21 decembrie.   

 Crearea unei comisii de studiu cu privire la modul participativ de finanțare al SSVP.  

 Crearea unei comisii de studiu cu privire la un nou logo al SSVP.  

 Crearea unei comisii de studiu cu privire la noul sediu internațional.  

 Crearea unei comisii de studiu care are sarcina de a elabora reguli etice de bază 

referitoare la poziția recomandată vincențienilor pe rețelele sociale.  

 Începerea negocierilor pentru redactarea unui acord de cooperare instituțională cu 

Congregația Călugărilor Sfântul Vincențiu de Paul  (RSV). 

 Concluzia lucrărilor Comisiei canonice, aprobarea raportului final și transmiterea lui 

către Consiliile Superioare pentru a fi analizat, studiat și evaluat.  

 Hotărâre privitoare la situația din Argentina cu declarația oficială din partea 

Consiliului General referitoare la singurul Consiliu ce face parte din Confederație.  

 Vizită misionară în Uruguay pentru a înțelege mai bine situația SSVP de acolo. 

 Redactarea unui format nou al  «Scrisorii de agregare » (format A4) și expedierea pe 

cale electronică.  

 Numirea a 12 tineri, la Salamanca (iunie) pentru a-și asuma rolul de « delegați 

teritoriali ai tinerilor »; aceștia vor colabora strâns cu VPTI și cu vicepreședintele 

internațional pentru tineri, copii și adolescenți.  

http://www.ssvpglobal.org/


 Publicarea a numeroase poziții oficiale în favoarea vieții, contra avortului, pentru 

apărarea refugiaților, în sprijinul femeilor, pacea în diferite țări, Ziua mondială a 

săracilor etc.    

 Vizita președintelui internațional la Roma: participarea la prima întâlnire a 

« Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață » ; vizită la călugării Sfântul Vincențiu de 

Paul (RSV) ; întâlnire cu membrii comisiei pentru canonizarea lui Ozanam.  

 Titluri (premii) primite de Președintele internațional ca recunoștință pentru SSVP:  

 8 în Brazilia,  

 1 în Argentina  

 1 în Spania.  

 Călătorii ale Președintelui general: Anglia, Africa de Sud, Argentina, Botswana, 

Brazilia, Burkina Faso, Spania,  Statele Unite, Irlanda, Italia, Mozambic, Nigeria, 

Portugalia, Republica Centrafricană și Zambia  (total : 15 țări). 

 Înființarea în Brazilia a Vice postulatului pentru cauza de canonizare a lui Ozanam 

(Pr. Vinícius Teixeira). 

 Participare activă șa activitățile din cadrul ONU de la Geneva, Paris și New York. 

 Proiectul  « SSVP Plus » : Cipru (a 154-a țară), și misiunea în  Capul Verde din 

Grecia, în Maroc și Gabon.  

 Medierea la nivel general: 8 cazuri primite, 3 rezolvate și 5 în curs de analizare.  

 CIAD – finanțări acordate : 940 000 € (52 de proiecte în 31 de țări ). 

 O mai bună acordare și întărire a Fondului Internațional de Solidaritate (FIS). 

 Sprijinirea întâlnirii tinerilor de la Panam în ianuarie 2019 (întâlnirea vincențiană și cu 

Papa)   

 Aprobarea noii structuri (organigrama) pentru Consiliul General după care va 

funcționa în perioada 2019/2020.  

 Numirea lui Antonio Gianfico ca locțiitor al Președintelui General pentru activitățile și 

evenimentele în legătură cu Vaticanul. 

 Suvenir Ozanam : cadou din partea Consiliului național al Franței pentru Consiliul 

general  

 Pregătirea cărții  « Fericiți și sfinți ai SSVP » (ce va apărea în 2019 la Porto). 

 Crearea cântecului « Cei șapte fondatori » (ce va fi lansat în 2019 la Porto).  

 Lansarea proiectului « Clubul traducătorilor », pentru selectarea voluntarilor 

vincențieni care vor ajuta CGI în traducerea textelor formative și informative 

 Scrisori trimise : 62. 

 



 
Statistica Societății Sfântul Vincențiu de Paul  (SSVP) 

 Membri activi - 800 000  

 Voluntari - 1,5 milioane  

 Conferințe Vincențiene - 50 000 

 Țări - 154  
 Persoane ajutate în fiecare an 30 milioane   

 
Renato Lima de Oliveira 
al XVI-lea Președinte General  
(în numele biroului internațional) 
 
 
Traducere: sora Magdalena 
 


