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Hoạt động tìnH nguyện 

mang đầy ý ngHĩa và 
có sự ảnH Hưởng tícH 
cực tới cộng đồng xã 

Hội. nHưng bạn có biết 
rằng cHínH Hoạt động 
tìnH nguyện cũng đem 

lại rất nHiều lợi ícH 
cHo tuổi trẻ cHúng ta? 

ra đi với sức trẻ, với 
bầu nHiệt Huyết cùng 

nHững tri tHức từ tHầy 
cô và giáo trìnH cung 

cấp còn kHi trở về 
trong tay các cHiến sĩ 
mùa Hè xanH “mang” 

được nHững gì? cHúng 
ta Hãy ngHe câu trả 

lời từ cHínH nHững 
người đã từng nHập 

cuộc...

trần Hoài anh (Cựu sinh viên Trường 
ĐH Kinh tế, ĐHQGHN): Tôi đã từng 
tham gia hoạt động tình nguyện trong 
suốt 4 năm học đại học và ngay cả 
bây giờ khi đã đi làm tôi vẫn sắp xếp 
thời gian để cùng đồng nghiệp đi tình 
nguyện mỗi dịp có thể. Nhờ phong 
trào tình nguyện tôi đã học hỏi để 
“lớn lên” và phát triển thêm nhiều 
kỹ năng mới. Tôi cho rằng hoạt động 
tình nguyện là một phương tiện hoàn 
hảo giúp chúng ta khám phá ra những 
khả năng tiềm ẩn của mình. Mahatma 
Gandhi đã từng nói “Hãy sống như thể 
bạn sẽ chết ngày mai. Hãy học như thể 
bạn sẽ sống mãi mãi”. Học những kỹ 
năng mới không bao giờ là muộn và 
càng không có lý do gì khiến bạn nên 
ngừng nạp thêm cho mình kiến thức 
mới ngay cả khi bạn đang đi làm hay 
đã tốt nghiệp. Việc lên kế hoạch, thực 
hiện những chiến dịch vận động gây 
quỹ có thể cho ta những kỹ năng trong 
đặt mục tiêu, xây dựng kế hoạch và dự 
thảo ngân sách. Hay những kỹ năng 
về giám sát và đào tạo hình thành khi 
bạn tham gia giám sát và hướng dẫn 
cho các nhóm tình nguyện viên khác. 

Đây là ví dụ về các kĩ năng có thể giúp 
bạn phát triển trong chuyên môn, tuy 
nhiên phát triển kỹ năng không hoàn 
toàn nhằm mục đích trợ giúp cho nghề 
nghiệp tương lai. Ví dụ như vẽ tranh 
bích họa, làm băng zôn cho các buổi 
giao lưu văn hóa văn nghệ hay tuyên 
truyền cổ động... có thể đưa ta đến con 
đường khám phá tài năng nghệ thuật 
của mình. Tôi cam đoan sẽ có vô vàn 
những điều lý thú đang ở phía trước khi 
bạn tham gia phong trào tình nguyện. 

nguyễn tuấn Huy (SVTN Trường 
ĐHKHTN, ĐHQGHN): Tham gia phong 
trào tình nguyện ta sẽ biến mình thành 
một phần của cộng đồng bởi không 
ai có thể tồn tại như một hòn đảo cô 
độc. Con người và xã hội phụ thuộc lẫn 
nhau để tồn tại nhưng những sự phát 
triển như vũ bão của khoa học công 
nghệ hiện đại khiến cộng đồng đang 
phải gánh chịu những mặt tiêu cực của 
sự tăng trưởng xã hội tuy nhiên cùng 
lúc đó chúng ta có thể là cầu nối giữa 
các nhịp đứt qua công việc tình nguyện. 
Khái niệm tình nguyện hoàn toàn là 
giúp đỡ người khác và để lại sự ảnh 
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hưởng trong phát triển con người. Có 
cách nào tốt hơn kết nối bạn với cộng 
đồng và trả lại một phần? Là một tình 
nguyện viên, bạn sẽ đóng góp ngược 
lại cho xã hội một số những lợi ích mà 
xã hội dành cho bạn.

thẩm phương lan (SVTN Trường 
ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN): Sau mỗi 
một chiến dịch Mùa hè xanh, ngửa 
lòng bàn tay ra tôi thấy mình mang 
về được nhiều động lực và không ít 
những điều hữu ích. Tình nguyện về 
cơ bản là cống hiến thời gian, sức lực 
và kĩ năng mà không đòi hỏi lợi ích 
cá nhân. Là một tình nguyện viên, 
bạn quyết định đóng góp theo cách 
riêng của mình mà không phải chịu 
áp lực hành động từ người khác. Tình 
nguyện viên phần lớn bộc lộ cảm giác 
đạt được và khơi nguồn động lực và 
điều này hoàn toàn khởi nguồn từ 
sự khát vọng và lòng nhiệt tình giúp 
đỡ của bạn. Đôi khi tình nguyện viên 
được coi là những người nuôi tham 
vọng cải cách, và những người mà 
giữ cách nhìn đó, cũng giả thiết rằng 
một người không bao giờ có thể tạo 
nên được một sự thay đổi. Có vẻ 
đúng nếu như nói rằng mỗi một cá 
nhân không thể giải quyết được vấn 
đề của cả thế giới nhưng những gì 
bạn có thể làm là làm cho cái góc rất 
nhỏ trong thế giới nơi bạn sống đó 
trở nên tốt đẹp hơn một chút... 

lê thị Hoa (SVTN Trường 
ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN): Theo tôi, 
tham gia hoạt động tình nguyện 
bạn sẽ mở rộng hơn trong lựa chọn 
nghề nghiệp. Tôi đã từng đọc trên 
báo chí về một điều tra của tổ chức 
TimeBank thông qua Reed Executive 
với 200 doanh nghiệp hàng đầu của 

nước Anh cho thấy: 73% nhà tuyển 
dụng sẽ chọn một ứng viên có kinh 
nghiệm làm tình nguyện hơn là một 
người chưa từng trải qua công việc 
này; 94% nhà tuyển dụng cho rằng 
công việc tình nguyện giúp các bạn 
trẻ bổ sung kỹ năng; 94% những 
nhân viên đã từng tham gia hoạt 
động tình nguyện từ thời sinh viên để 
học những kỹ năng mới đã gặt hái 
được kết quả như tìm được việc làm 
đầu tiên, được tăng lương hoặc thăng 
tiến. Nếu bạn tính đến nghề nghiệp 
của tương lai thì đi tình nguyện là 
cách hoàn hảo để khám phá lĩnh vực 
mới. Nếu bạn có niềm đam mê cho 
nghệ thuật nhưng bạn lại làm trong 
lĩnh vực tin học thì sao bạn không 
thử làm tình nguyện về văn hóa ở 
địa phương? Hay nếu tham vọng của 
bạn là trở thành bác sĩ tại sao không 
thử tìm những cơ hội tình nguyện 
ở một bệnh viện địa phương - một 
chiến thuật để làm đẹp bản lý lịch 
trong lĩnh vực của bạn và có cái nhìn 
sâu và rộng về con đường bạn chọn. 

trần văn Quân (SVTN Trường ĐH 
Công nghệ, ĐHQGHN): Đôi khi, 
chúng ta bị bao kín trong cuộc đấu 
tranh giữ vị trí của mình trong cuộc 
sống. Làm tình nguyện là chìa khóa đưa 
bạn ra khỏi lề thói hàng ngày và tạo ra 
trạng thái cân bằng trong cuộc sống. 
Tìm kiếm sở thích mới qua tham gia 
tình nguyện mang lại nhiều điều thú vị, 
sự thư giãn và nạp thêm sức sống. Đôi 
khi kinh nghiệm tình nguyện có thể dẫn 
bạn đến những ý tưởng bạn chưa từng 
nghĩ tới hay giúp bạn khám phá sở thích 
bạn chưa có cơ hội nhận ra. Bạn sẽ chín 
chắn hơn về quan điểm cá nhân và cách 
nhìn qua khám phá kinh nghiệm và mở 
rộng tầm nhìn khi đã tham gia vào một 

đội hình tình nguyện.

thu lệ (SVTN Khoa Luật, ĐHQGHN): 
Với tôi, tình nguyện là một cách tuyệt 
vời để trải nghiệm. Khi bạn tham 
gia xây dựng một chương trình hoạt 
động hoặc thực hiện các nội dung 
tuyên truyền, cổ động để tăng cường 
nhận thức cho nhân dân ở một địa 
phương, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm 
thông qua những công việc thực tế. 
Tình nguyện viên có thể làm hầu hết 
mọi việc. Thiên niên kỷ mới đã mở 
ra một kỷ nguyên của vô vàn cơ hội 
tình nguyện, chẳng hạn như đến tình 
nguyện tại các nước đang phát triển 
và nhận ra ảnh hưởng trực tiểp hành 
động của bạn mang tới cho những 
người dễ bị tổn thương trong xã hội... 

lê tường linh (SVTN Khoa Sư phạm, 
ĐHQGHN): Tham gia các hoạt động 
tình nguyện giúp chúng ta gặp gỡ 
nhiều người khác nhau. Tình nguyện 
đưa mọi người từ mọi xuất xứ và địa 
vị xã hội đến gần nhau hơn. Sự thu 
nhận nỗ lực của bạn và đồng nghiệp 
là nguồn khích lệ dồi dào và là cách 
hoàn hảo để phát triển kĩ năng giao 
tiếp cá nhân. Tình nguyện đem lại cơ 
hội thiết lập mạng lưới hiếm có. Bạn 
không chỉ phát triển mối quan hệ 
lâu dài về mặt cá nhân và công việc, 
nó còn là một cách tuyệt vời để học 
hỏi từ nhiều người có hoàn cảnh và 
môi trường sống khác nhau và làm 
trong những ngành nghề khác nhau. 
Tạo mạng lưới là lợi ích hấp dẫn của 
việc tình nguyện, bạn không thể 
đoán trước bạn sẽ gặp ai hay bạn sẽ 
học được những điều mới gì và ảnh 
hướng của nó lên cuộc đời bạn... 

>> TRầN VăN DũNG - Lê THị THái Hà
CLB Tình nguyện trẻ - TƯ Đoàn
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