
“Hoa Đá là nơi để 
các thành viên găp 
gỡ, trao đổi và chia 
sẻ với nhau những 
khó khăn trong 
học tập cũng như 
cuộc sống. Qua đó 
góp một phần giúp 
các bạn bớt mặc 
cảm tự ti, để hoà 
nhập với thế giới bên ngoài nhiều 
hơn” - Trưởng nhóm Hồng Giang 
bộc bạch.

Khi đang là sinh viên năm thứ hai, 
Trường ĐHKHXH&NV, đi trong sân 
trường thấy có nhiều bạn là sinh viên 
khuyết tật giống mình, Giang luôn tự 
hỏi: “Tại sao không có một câu lạc 
bộ dành cho những sinh viên khuyết 
tật nhỉ?”. Ý tưởng đó cứ lớn dần theo 
từng ngày, ấp ủ được một thời gian 
và khi nhận được sự ủng hộ của gia 
đình và bạn bè Giang đã mạnh dạn 
trình bày với BCH Đoàn Thanh niên, 
Hội Sinh viên Nhà trường. Ý tưởng 
tốt đẹp và chính đáng đó được chấp 
nhận và giúp đỡ nhiệt tình.

Những ngày đầu bắt tay thành lập 
nhóm thật khó khăn. Giang phải tự đi 
lấy danh sách những sinh viên khuyết 
tật, viết thư mời mọi người tham 
gia nhóm rồi chờ hồi âm. Chờ thư 
hồi âm là khoảng thời gian thật dài. 
Giang hiểu. Tâm lý của người khuyết 
tật, mặc cảm, tự ti và e ngại. Nhưng 
không vì thế mà Giang nản lòng. 
Một tuần, hai tuần... không thấy hồi 

âm, Giang gọi điện, đến tận lớp và 
chỗ ở của từng người để thuyết phục. 
“Cuối cùng thì  công sức bỏ ra cũng 
nhận được sự ủng hộ. Tuy nhóm 
không đông nhưng thật sự rất vui và 
hữu  ích” - Giang khoe.

Ngày 18/4/2008, Hoa Đá - tên dành 
cho nhóm của Giang chính thức được 
thành lập tại Trường ĐHKHXH&NV. 
Hoa đá là một nhóm thuộc đội tình 
nguyện Công tác Xã hội của Đoàn 
trường, bao gồm 16 thành viên và 3 
tình nguyện viên. Thành viên chủ yếu 
là các bạn sinh viên khuyết tật. Sau 
khi ra đời, nhóm thường xuyên trao 
đổi, tương trợ nhau về học tập. Lắng 
nghe những tâm sự, chia sẻ những 
khó khăn trong cuộc sống, giải đáp 
những thắc mắc về chế độ chính 
sách, rồi những tâm tư nguyện vọng 
của các thành viên. Qua đó nhóm cử 
ban đại diện trình bày những nguyện 
vọng đó lên Nhà trường để nhận 
được sự giúp đỡ.

Thành viên nào có khó khăn về chỗ ở, 
nhóm có thể liên hệ với Ban quản lý 
KTX, hoặc tìm chỗ ở thuận tiện nhất 
cho các bạn. Ai có khó khăn trong 

việc đi lại nhóm cử tình 
nguyện viên đến giúp. 
Ngoài ra nhóm còn tìm 
học bổng cho các thành 
viên có hoàn cảnh khó 
khăn, rồi tổ chức các buổi 
đi chơi, các buổi sinh nhật 
cho thành viên…

“Lúc đầu mọi người còn 
e ngại, rụt rè. Nhưng sau 

mấy tháng hoạt động, nhóm đã đã 
đoàn kết hơn, một số thành viên 
trước đây vốn rất tự ti, ít nói nhưng 
bây giờ ai cũng cởi mở và hoà nhập. 
Hoạt động của nhóm cũng vì thế mà 
hiệu quả hơn rất nhiều”- Bạch Liên, 
tình nguyện viên của nhóm chia sẻ.

Mặc dù bận học, đi lại khó khăn 
nhưng không vì thế mà hoạt động 
của nhóm bị ngừng trệ. Nhóm vẫn 
gặp nhau  thường xuyên trao đổi 
và chia sẻ với nhau những khó khăn 
trong học tập. “Mình thật sự rất thích 
Hoa Đá, thấy nhóm hoạt động rất vui 
và có ý nghĩa. Chính vì thế khi nhóm 
tuyển cộng tác viên mình đã đăng 
ký tham gia” - Hồng Hạnh (sinh viên 
Khoa Thông tin Thư viện) nói. “Bọn 
mình mong nhận được sự quan tâm 
hơn nữa từ các tổ chức của trường. 
Cũng mong rằng Hoa Đá là một tập 
thể đoàn kết vững mạnh và sẽ không 
bao giờ bị tàn lụi như chính cái tên 
của nhóm” - Ngọc Quân, một thành 
viên của nhóm tâm sự.
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