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                                   Scrisoarea 32/2020  

                                                                                                                Paris, 5 Iunie 2020 

Către: Toți superiorii/Consiliile Naționale  

 

Subiect: Comunicarea 

 

 Dragi Președinți, Domnul să va binecuvânteze pe toți, 

  

 

1.                  Suntem bucuroși să va trimitem prezentarea în format ppt, care reprezintă un rezumat al acțiunilor 

luate de către Departamentul de Comunicare al CGI, constituit dintr-o echipa extraordinară. 

 

2.                  Documentul conține informații la zi de pe canalele de comunicare ale CGI cum ar fi: website de 

internet, rețelele de socializare, precum și informații despre muncă realizată de echipa noastră, (cum ar fi ziarul 

“Rețeaua Ozanam”) dar și un sumar al altor inițiative.  

 

3.                  Una dintre inițiativele lansate de către Consiliului Superior este cartea “Directorul”, foarte cunoscută 

în lumea afacerilor, care include informații de baza referitoare la SSVP Internațional dar și despre teritoriile unde 

suntem prezenți. Această publicație va face SSVP mult mai visibila în lume, în Biserica, în Familiile Vincențiene, 

guverne dar și în lumea corporațiilor. 

 

4.                  În final, reînnoim invitația lansată pentru a avea o legătură strânsă cu CGI, oferind informații de 

ultima ora de la nivel Internațional prin intermediul mijloacelor media SSVP din fiecare țară. Rugămintea este de 

a propaga aceste informații cu activitățile realizate de către CGI și transmise prin intermediul revistelor și altor 

mijloace de comunicare, cum ar fi scrisorile Circulare, documente oficiale dar și știri despre proiecte și inițiativele 

membrilor SVP din toată lumea. 

 

5.                  Cu cât facem mai cunoscut Consiliul General, cu atât ne vom face cunoscuți peste tot în lume. Deci, 

fiecare membru va înțelege mai bine misiunea și rolul sau în SSVP, așa cum au fost ele lăsate și dorite de cei 7 

fondatori. 

 

 

Cu salut Vincențian, împreună cu Fericitul Clave, să slujim în speranță, al vostru 

 

Carlos Lafarga                                                              Renato Lima de Oliveira 

Communications Department                                                   16th President General 
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