QUỸ TỪ THIỆN TỪ TÂM TẬP HUẤN
ĐỘI CỨU HỘ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM
Nhằm đáp ứng công việc giúp khó trợ nghèo ngày càng nhiều của QTTTT và để
dự phòng đối phó với những thiên tai ngày càng phức tạp đang rập rình đến đời sống
tại những nơi thường xảy ra, nhất là miền Trung Việt Nam, QTTTT tại VN đã sáng
kiến tổ chức tập huấn cho hơn 50 thiện nguyện viên là những người đã tình nguyện
tham gia đội cứu hộ Từ Tâm.

Khóa tập huấn đã diễn ra vào ngày thứ 7, 22/12/2012, nhằm mục đích trang bị
kiến thức cho anh em đội cứu hộ Từ Tâm về cách xử lý tình huống khi có thiên tai xảy
ra, qui trình các bước thực hiện an toàn hiệu quả , biết cách phối hợp với Hồng Thập tự
và các đội cứu hộ chuyên nghiệp, biết cơ bản về sơ cấp cứu nạn nhân, một số kỹ năng
sinh tồn, cách viết bài đưa tin kịp thời và chính xác, chăm sóc giúp đỡ các gia đình đặc
biệt khó khăn đang được giúp đỡ, phát hiện và giới thiệu những hoàn cảnh thương tâm
mới để kịp thời giúp đỡ...
Khóa tập huấn đã chú trọng vào những kỹ năng cần thiết cho mỗi tình nguyện
viên và thống nhất một số qui định khác cho việc hoạt động hiệu quả lâu dài như: sinh
hoạt từ thiện thuần túy, không vụ lợi, không xen lẫn đảng phái hay chính trị, sinh hoạt

định kỳ ban cứu hộ mỗi tháng 1 lần, mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm về việc làm
của mình và đây là sự tự nguyện không bắt buộc, nếu có sự cố rủi ro, không qui trách
nhiệm cho ai và cũng không khiếu kiện với bất kỳ ai.

Về quan hệ giữa các thành viên với nhau: Các tình nguyện viên đã cam kết làm
việc với tinh thần đoàn kết cao, giúp đỡ nhau nếu gặp sự cố rủi ro, phối hợp giúp đỡ
trong công việc không phân biệt địa giới, khu vực, luôn tôn trọng pháp luật nhà nước.
Về tư cách đạo đức của người tình nguyện viên là cần phải có tấm lòng nhân ái
và thật sự mong muốn giúp đỡ những người nghèo khó. Trong việc giúp đỡ cũng cần
phải có kỹ năng và chút nghệ thuật tế nhị để thực hiện việc giúp đỡ đó đạt được hiệu
quả cao nhất, vì “của cho không bằng cách cho”. Đó là điều cần thiết cần phải có của
tình nguyện viên QTTTT và khóa tập huấn cũng đã đáp ứng được điều này cho học
viên trong các bài giảng.
Khóa tập huấn đã qui tụ 50 thành viên tự nguyện tham gia và họ đã rất háo hức
được biết họ sẽ học những gì để phục vụ cho hành động thiện nguyện của họ. 7 giờ
sáng khai mạc, nhưng nhiều thiện nguyện viên đã có mặt từ lúc 6 giờ, nhiều thiện
nguyện viên đã phải vượt đường trường trên 50 cây số để đến nơi tập huấn đúng giờ.
Điều đáng nói ở đây là các Thiện nguyện viên hầu hết là các nông dân, ngư dân,
rất ít người là cán bộ công chức. Sự thiện nguyện của họ không chỉ xuất phát từ lòng
nhân ái mà còn là sự nếm trải trong khó khăn, hoạn nạn; tâm hồn họ mộc mạc, chất
phát không giống như những nhà hoạt động từ thiện chuyên nghiệp. Những người

hướng dẫn tập huấn cũng không phải là những chuyên gia hay là những người có
chuyên môn nghiệp vụ gì, mà họ cũng là những thiện nguyện viên có nhiều năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực từ thiện. Nhưng cũng chính nhờ những kinh nghiệm thực tế, kết
hợp với sự khảo cứu qua đài báo, internet; người hướng dẫn đã xây dựng nên những
bài khóa sinh động và dễ hiểu. Những đoạn video clip, những hình ảnh minh họa được
trình chiếu qua powerpoint đã gây sự chú ý và ấn tượng khó quên cho người tham gia.
Điều này đã đáp ứng đúng tâm lý của các thiện nguyện viên, bởi họ không cần biết
nhiều về lý thuyết hay cơ sở lý luận gì cả, họ chỉ cần biết khi có thiên tai xãy ra họ
thực hiện theo những bước trình tự nào và quá trình thực hiện họ có thể gặp những trở
ngại và hướng khắc phục ra sao. Hoặc muốn giúp đỡ một trung tâm trẻ khuyết tật, một
viện cô nhi hay một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, họ phải làm như thế nào. Cách tiếp
xúc và chăm sóc những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình hỗ trợ dài hạn của
QTTTT, phát hiện và bổ sung những hoàn cảnh thương tâm mới, cách ghi một tấm
hình, cách viết một tin bài… tất cả cũng đều được người hướng dẫn đưa ra thảo luận.

Riêng trong lĩnh vực sơ cấp cứu nạn nhân thì phải nhờ đến nhà chuyên môn là
một Bác sĩ. Bài tập huấn về lĩnh vực y tế này phải nói là khá phong phú, như cách
băng bó một vết thương, cách cố định một đoạn xương gãy bằng nệp gỗ, cách sơ cấp
cứu những vết bỏng, cách hô hấp nhân tạo cho nạn nhân bị ngừng thở do ngạt nước
hay do té ngã hoặc do tác động của môi trường và ngay cả cách xử lý khi bị rắn độc
cắn cũng được bác sĩ đề cập đến. Có lẻ khó nhất trong bài học này là cách đo huyết áp
bằng máy đo cơ. Phương pháp này đòi hỏi hàng loạt thao tác phức tạp và chính xác.
Các học viên ban đầu còn gặp khó khăn trong cách đặt vị trí băng quấn và lắng nghe
nhịp tim, nhưng nhờ thực hành nhiều nên ai cũng đã nắm được phương pháp. Đặc biệt
ngoài những bài tập huấn ra, các thiện nguyện viên còn được nghe giới thệu sơ qua về
các hoạt động của QTTTT trong nhiều năm qua.
17 giờ cùng ngày, khóa tập huấn kết thúc, những tình nguyện viên rất mạnh mẽ
cường tráng trong những bộ trang phục bảo hộ và chụp hình lưu niệm, hứa hẹn một

giai đoạn hoạt động từ thiện mới tốt hơn. Hầu như tất cả mọi thiện nguyện viên đều hài
lòng với những kiến thức mà họ đã tiếp thu được trong khóa tập huấn.
TTVN.

