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Những ước mơ xanh
Khá đông học sinh Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông TP.Hội An đã tham gia Câu lạc
bộ (CLB) Ước mơ xanh để san sẻ lòng nhân ái, trao đi thật nhiều yêu thương.

Thành viên CLB Ước mơ xanh tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Ảnh: TUYẾT NHUNG
CLB Ước mơ xanh của Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông thành lập vào đầu năm học 2016 2017 nhằm tạo nên sân chơi giao lưu học hỏi và kết nối những trái tim nhân ái từ học sinh. Theo
đó, các đối tượng khó khăn như người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật hoặc học sinh
nghèo vượt khó trên địa bàn TP.Hội An và vùng lân cận sẽ được CLB giúp đỡ.

Em Đặng Lê Tuyết Nhung – Chủ nhiệm CLB cho hay: “Mỗi ngày đi học, chúng em thường
chứng kiến những cụ già bươn chải mưu sinh ngoài đường phố, nhiều bạn học trò nghèo không
có phương tiện đến lớp và vô số mảnh đời khuyết tật rất đáng thương. Từ những khoảnh khắc
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đời thường đó, chúng em bày tỏ nguyện vọng và tham gia CLB ý nghĩa này!”. Tính đến nay,
CLB thu hút hơn 70 thành viên là học sinh các khối 10, 11, 12 tham gia. Trong số đó có 20
thành viên là lực lượng nòng cốt. Và để trở thành thành viên chính thức của CLB, học sinh đăng
ký phải trải qua vòng phỏng vấn cũng như thử thách về hoạt động thiện nguyện.

Mỗi năm, CLB Ước mơ xanh thực hiện rất nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa như: thăm các cụ
ở Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tại phường Điện Nam Đông (Điện Bàn), tổ
chức chương trình Quốc tế thiếu nhi 1.6 cho trẻ mồ côi tại TP.Hội An, Trung thu yêu thương cho
các em khuyết tật, chia sẻ quà xuân ấm áp cho bạn nghèo vượt khó. Đặc biệt, CLB Ước mơ
xanh còn kết hợp với CLB Áo ấm biên cương ở TP.Đà Nẵng mang áo quần, sách vở tặng học
sinh vùng cao huyện Nam Trà My. Chương trình từ thiện nào cũng mang đến cho thành viên
CLB nhiều cảm xúc, bởi mỗi nơi là một mảnh đời bất hạnh khác nhau. Vì lẽ đó, thành viên CLB
cũng đã tự tập cho bản thân kỹ năng ứng xử và chăm sóc người già, trẻ khuyết tật, trẻ em miền
núi. Có như thế, thông điệp về lòng nhân ái mới trọn vẹn trong chuyến đi ý nghĩa.

Trở về sau một chương trình từ thiện tại một trung tâm đỡ đầu trẻ em khuyết tật, em Lê Ngọc
Vương Triệu (lớp 11, chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông) chia sẻ: “Tuy chỉ là
những món quà nhỏ nhoi, bao gạo, thùng sữa hay phần áo quần, nhưng chúng em đã mang
đến niềm vui cho các em nhỏ. Đến nơi đây, em mới biết mình may mắn hơn rất nhiều. Ai nấy
cũng tự hứa với lòng sẽ trao thật nhiều yêu thương hơn nữa!”.

Để có nguồn quỹ từ thiện tổ chức các chương trình, thành viên trong CLB cùng nhau lên ý tưởng
và kế hoạch. Những năm qua, CLB triển khai bán bút và sản phẩm handmade trong phạm vi
nhà trường. Tranh thủ những dịp trường tổ chức hoạt động cắm trại hay ngoại khóa, thành viên
CLB lại đóng tủ làm quầy bán nước uống. Ngoài ra, ban chủ nhiệm CLB phối hợp với nhà trường
thiết kế rồi in lịch bán với số lượng khá lớn. Song hành cùng hoạt động gây quỹ, thành viên
trong ban đối ngoại của CLB còn liên hệ mạnh thường quân và các thầy cô giáo xin ủng hộ
những chương trình đòi hỏi nguồn quỹ 5 – 7 triệu đồng.

Tự bao giờ, hình ảnh những cô cậu học trò khoác trên mình màu áo xanh in dòng chữ “ước mơ
xanh” đã để lại ấn tượng trong lòng nhiều người. Việc làm của các em tuy nhỏ, nhưng đã góp
phần đổi thay nhiều phận đời kém may mắn, gieo yêu thương để họ thêm vững tin vào cuộc đời.
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