
DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI GENERAL INTERNAȚIONAL 

Formarea Vincențienilor 

 

Cu cei aproape  800 000 de membri care lucrează pentru cei nevoiași din întreaga 

lume, Societatea Sfântul Vincențiu de Paul face parte din ONG-urile cele mai 

reprezentative la nivel internațional. Unitatea de bază ”Conferința” reunește între 10 

și 15 persoane și administrează activități în mod autonom în cadrul unui ajutor de 

proximitate. La scară mondială, acest ansamblu de conferințe, consilii locale, 

regionale, naționale, formează o rețea de caritate așa cum și-a dorit unul din 

principalii fondatori, fericitul Frederic Ozanam. Consiliul General Internațional animă 

și susține activitățile voluntarilor, mai ales prin activitățile de formare. 

De ce să ne formăm ? 

Ca multe alte asociații, Societatea Sfântul Vincențiu de Paul consacră timp pentru 

formarea membrilor voluntari înainte de a-i trimite pe teren.   

 Ne formăm pentru a ajuta mai bine: Vincențienii merg la persoanele aflate în 

nevoi în cadrul unei relații personale și durabile, vizitează aceste persoane la 

domiciliu și deci sunt invitate să intre în viața și în intimitatea acestora. Acest 

lucru nu se poate face fără o formare anterioară. Voluntarii trebuie să știe să 

identifice problemele persoanelor pe care le ajută pentru a putea răspunde 

mai eficient.  

 Formarea liderilor: Cadrele de conducere ale Societății (coordonatori, 

președinți de conferințe, de consilii…) sunt voluntari ce răspund de o echipă. 

Acești lideri trebuie formați pentru a-i încadra eficient pe membri și pentru a ști 

să mobilizeze resursele fiecăruia pentru a le pune în slujba  săracilor. 

Misiunea CGI consistă în formarea liderilor care la rândul lor vor transmite 

cunoștințele conform principiului în cascadă.  



 Activitatea în spirit vincențian: Toți membri trebuie să cunoască Istoria 

Societății SSVP în care activează, doctrina socială  a Bisericii, enciclicele, 

morala/spiritualitatea  vincențiană pentru a-și angaja activitatea și credința pe 

un drum spiritual comun. 

Consiliul General și formarea 

La începuturile SSVP, Frederic Ozanam și tovarășii lui au fost pregătiți de sora 

Rozalie Rendu ca să viziteze la domiciliu  săracii din cartierul Mouffetard. Era vorba 

de primele acte de formare din cadrul Societății nou formate.  

În 2010, o dată cu preluarea funcției, Președintele General Internațional Dr. Michael 

Thio a fixat formarea ca prioritate în următorii 5 ani și a integrat-o în primele două 

obiective ale Planului său Strategic. Începând cu anul 2010, CIG, și mai ales 

Vicepreședintele General Brian O’Reilly, coordonează la scară regională și 

internațională activități de formare destinate președinților naționali; această formare 

este coordonată de Comisia de Formare alcătuită din următorii membri:  

 Marie Françoise Salesian-Payet (Vicepreședinte Internațional pentru formare) 

 Pr Mathieu Bréjon de la Vergnée 

 Pr. Charles Mercier 

 Eduardo Marquez Almeida 

Comisia este condusă de Anne Winterberger (coordonatoare). 

La inițiativa Comisiei de Formare s-a demarat o reflecție asupra conținuturilor 

programelor pentru a se ajunge la o formare universal valabilă în orice colț al lumii 

unde se află Societatea. Dirijată de Consiliul General, Comisia de Formare lucrează 

și la conceperea de resurse pedagogice pentru a le pune la dispoziția membrilor, 

având ca obiectiv transmiterea unei culturi comune, fondată pe viziunea fondatorilor 

și misiunea de îndeplinit în sânul Societății.  

 

 


