
Sinh viên Đại học Võ Trường Toản với chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”

Viết bởi Quốc Mạnh
Thứ sáu, 19 Tháng 6 2015 15:52

Khi nắng hè chói chang trên từng sắc lá, tiếng ve bắt đầu râm rang gọi hè cũng chính là lúc
những hội viên, đoàn viên thanh niên khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, hăm hở đến
những vùng đất khó khăn để cống hiến sức trẻ, góp phần công sức xây dựng quê hương. “Chiến
dịch mùa hè xanh năm 2015” sẽ chính thức khởi động từ ngày 05/7/2015 và diễn ra đến hết
ngày 15/7/2015  trên địa bàn tỉnh Cà Mau bằng các hoạt động tình nguyện cụ thể, thiết thực.
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Sinh viên Đại học Võ Trường Toản sẵn sàng hành quân tình nguyện (Ảnh mùa hè xanh
2014)

  

Từ nhiều năm nay, chiến dịch mùa hè xanh là hoạt động trọng tâm trong năm của Chi hội sinh
viên Cà Mau- Trường Đại học Võ Trường Toản. Đến hẹn lại lên, ban vận động Chi hội sinh viên
Cà Mau lại trao đổi, xây dựng và triển khai chiến dịch trong hè này. Chiến dịch mùa hè xanh
của Chi hội sinh viên Cà Mau- Trường Đại học Võ Trường Toản không chỉ nhận được quan
tâm, hưởng ứng của các bạn hội viên trong toàn chi hội mà còn thu hút đông đảo sự tham gia
của sinh viên đến từ các địa phương khác. Không cần giỏi giang, khéo léo hay đảm đang mà
chỉ cần với tinh thần sẵn sàng cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết thanh niên, tất cả sinh viên của
trường đều có thể tham gia. Hiện nay là trong thời gian tuyển quân Ban Chỉ Huy chiến dịch
tình nguyện Mùa hè xanh, các bạn sinh viên có thể đăng ký với chi hội sinh viên Cà Mau để
được tham gia chiến dịch mùa hè xanh này.

  

 2 / 6



Sinh viên Đại học Võ Trường Toản với chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”

Viết bởi Quốc Mạnh
Thứ sáu, 19 Tháng 6 2015 15:52

  Các bạn hội  viên, sinh viên cùng cán bộ Tỉnh Đoàn Cà Mau trao quà cho gia đình chínhsách  Nội dung trọng tâm của chiến dịch năm nay là các hoạt động như bảo vệ môi trường,  tuyêntruyền lối sống văn minh, xây dựng nông thôn mới, tình nguyện “vì trẻ em ”, san sẻ giúp đỡnhững hoàn cảnh khó khăn các hoạt động “ uống nước nhớ nguồn”…  
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  Các tình nguyện viên của chiến dịch Mùa hè xanh 2014 tham gia công tác tuyên truyềntại từng hộ gia đình  
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  Không ngại nặng nhọc, các bạn tình nguyện viên của Trường Đại học Võ Trường Toảnluôn sẵn sàng cống hiến hết mình vì một quê hương phát triển  
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  Các bạn tình nguyện viên đang san lấp lộ đất đen  Tại buổi họp Ban Vận Động chi hội sinh viên Cà Mau về chuẩn bị kế hoạch mùa hè xanh 2015,anh Nguyễn Thanh Huy, chi hội trưởng Ban Vận Động nhấn mạnh, phong trào tình nguyện giúpcho hội viên, đoàn viên thanh niên trau dồi bản lĩnh, rèn luyện kỹ năng, đồng thời cũng gópphần đem lại những lợi ích thiết thực và ý nghĩa sâu sắc cho cộng đồng, góp phần xây dựng vàphát triển đất nước. Với mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch mùa hè xanh, hy vọng mỗi đoànviên, thanh niên sẽ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, luôn đi đầu, nêu cao tinh thần tráchnhiệm và phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần năng động sáng tạo, tình nguyện, tham gia giảiquyết những vấn đề bức xúc mà xã hội đang cần ở tuổi trẻ.  Các bạn hội viên, sinh viên cần chuẩn bị gì để nhập cuộc tốt vào các chiến dịch tìnhnguyện?  Khi tham gia các chiến dịch tình nguyện, các bạn trẻ sẽ là chủ thể chính của phong trào. Cácbạn chủ động đưa ra các sáng kiến, trực tiếp tham gia hoạt động và góp phần vào sự thànhcông của phong trào. Do vậy các bạn cần chuẩn bị tâm thế, sức khỏe, chuyên môn để luôn làmchủ trong các hoạt động.  Đây cũng là dịp để các bạn rèn kỹ năng. Qua các hoạt động tập thể, từng cá nhân phải điềuchỉnh để thích nghi với cách làm việc nhóm, thuyết phục người khác lắng nghe những sángkiến, ý tưởng của mình... Điều đặc biệt, khi cùng tham gia với bà con địa phương, các bạn sẽbiết trân quý và nuôi dưỡng tình yêu thương, hướng đến cái đẹp như một giá trị mà các bạn họcđược.  Nào chúng ta hãy cùng gác lại phía sau chuỗi ngày học tập, làm việc mệt nhoài... để đặt chânđến những miền đất mới và gặp những con người mới… để cảm nhận được dư vị của một cuộcsống đích thực! Chỉ với 10 ngày ngắn ngủi thế thôi nhưng tin chắc nó sẽ là một cuộc hành trìnhđầy thú vị, trở thành một kỷ niệm đẹp, khó phai nhòa trong tim mỗi chúng ta...Và khi các bạntrở về, ở vùng đất nghèo nàn kia đã có một chút gì đó đổi mới, không phải một ngôi nhà đượcxây lên, không phải một con lộ được trải nhựa bằng phẳng… mà đơn giản chỉ là một bộ áotrắng cho em nhỏ đến trường, một cái chài lưới cho một hộ gia đình nghèo khó để bươn chảicuộc sống hay một hàng rào cây xanh chống sạt lở đất… Chỉ 10 ngày ngắn ngủi thế thôi nhưngđằng sau ta là một là một màu xanh hy vọng đang lan tỏa cho cuộc sống tốt đẹp hơn.  Vậy cònchần chừ gì nữa mà không thử một lần khoác lên mình màu xanh của chiếc áo “Thanh niên tìnhnguyện” các bạn nhé! Còn gì đẹp hơn thế "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"!  KẾ HOẠCH   TỔNG QUANBan vận động Chi Hội Sinh viên Cà Mau Đại học Võ Trường Toản được thành lập ngày04/04/2012. Từ khi thành lập đến nay, BVĐ Chi Hội đã 4 lần tổ chức và tham gia “Chiến dịchMùa hè xanh”. Mùa hè xanh 2015 chính thức khởi động từ 05/7/2015 và kết thúc vào ngày15/7/2015. Thời gian tuyển quân từ nay đến khi đủ chi tiêu và các bạn sinh viên tham gia Mùahè xanh 2015 sẽ được BVĐ tập huấn trước khi ra quân.  Phạm Quốc Quy  Lớp Y đa khoa  Xe tai veam  , xe tai isuzu , xe tai hino  , co bac bip  , dien dan seo  , dao tao seo  ,  http://istm.edu.vn, http://viettien.edu.vn, http://th-ongichkhiemdn.edu.vn, http://icastec.edu.vn, http://istnu.edu.vn, http://tainangviet.edu.vn, http://visa.edu.vn, dich vu quan tri web, dich vu dang tin, ve may bay di ha noi, ve may bay di da nang, ve may bay di hue, vé máy bay đi bangkok, ve may bay di singapore, ve may bay|xe tai veam vt200| xe tải veam 2t5| xe tai veam 3t5| xe tai veam 4t9 
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