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Vào tháng 10 vừa qua, nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 - ngày tôn vinh giá trị của người Phụ nữ Việt Nam,
chị Trần Thị Thu Trang từ tổ chức Kita Delta (Úc) phối hợp với đội ngũ chuyên gia khách sạn Sheraton, cùng các
tình nguyện viên, khách mời cố vấn đã tổ chức chương trình “Trao quyền khởi nghiệp cho phụ nữ trẻ” lần đầu
tiên tại Nha Trang. Và, thật vinh dự cho tôi khi được góp một phần nhỏ trong khâu tổ chức chương trình.
Chương trình là nơi gặp gỡ của các bạn nữ sinh viên trẻ đang và đã tốt nghiệp ở trường Đại học và cao đẳng
thuộc Nha Trang. Có thể nói, đây là chương trình mà chị Trang đã dành rất nhiều tâm huyết với mong muốn
trang bị cho các bạn nữ những kỹ năng khởi nghiệp thông qua chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia/ban cố vấn
của chương trình qua các buổi hội thảo. Cuối chương trình, ban tổ chức hy vọng những các bạn tham gia sẽ nhận
thức định hướng nghề nghiệp trong tương lai, đồng thời BTC cũng mong muốn mở rộng chương trình đến những
địa phương khác để tiếp cận nhiều đối tượng và tìm kiếm các nhà tài trợ mới.
Chỉ sau một thời gian ngắn, chương trình đã thu hút hơn 20 bạn trẻ tham gia. Bản thân tôi cũng không ngần ngại
nhấn nút chia sẻ chương tình này trên khắp các trang facebook để giới thiệu đến bạn bè của mình. Ngoài sự
mong đợi của tôi và cả chị Trang, bạn bè mà tôi giới thiệu đăng ký tham gia rất đông và tích cực, càng vui hơn khi
họ khẳng định rằng bản thân đã có một trải nghiệm tuyệt vời trong suốt 4 buổi hội thảo.
Mặc dù mỗi buổi hội thảo chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 tiếng rưỡi đồng hồ vào các ngày thứ 7 hàng tuần tại khách sạn
Sheraton, song thứ mà người tham gia nhận được lại rất nhiều: cơ hội được lắng nghe các khách mời chia sẻ
kinh nghiệm khởi nghiệp, tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng nhờ sự tương tác giữa người tham gia và
ban cố vấn/khách mời và đặc biệt là có cơ hội thực tập tại khách sạn Alana - điều mà ngay cả tôi, một sinh viên
năm cuối khoa ngoại ngữ cũng rất mong muốn!
Buổi hội thảo sẽ không thể diễn ra tốt đẹp nếu thiếu vắng các khách mời đặc biệt đã không ngần ngại dành thời
gian quý báu của mình để góp mặt trong chương trình: Bà Catherine Racsko - Tổng Giám Đốc khách sạn Sheraton
Nha Trang, chị Anya Dinh - Trợ Lý Điều Hành của khách sạn Alana, chị Nguyễn Thị Thoa - Nhà nghiên cứu tại
phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin Thuỷ sản, Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thuỷ sản 3.
Mỗi khách mời là mỗi câu chuyện đời, chuyện nghề khác nhau. Họ đến với chương trình với mong muốn chia sẻ,
đưa ra lời khuyên từ những kinh nghiệm trải đời của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau đến với các bạn trẻ.
Chính vì vậy, mỗi buổi hội thảo được xây dựng với các nội dung riêng biệt, nhằm cung cấp các bài học khác nhau
về quyền phụ nữ trong xã hội, cụ thể là:
1.
2.
3.
4.

Định hướng của bạn (Chỗ đứng của bạn trong thế giới): Thứ 7, ngày 20/10/2018
Suy nghĩ mở (Xây dựng thương hiệu của bạn): Thứ 7, ngày 27/10/2018
Suy nghĩ cho bản thân (Tạo 1 công việc và giữ vị ): Thứ 7, ngày 3/11/2018
Tổng quan cho bạn – Gặp gỡ cố vấn: Thứ 7, ngày 10/11/2018

Với sự chuẩn bị và đầu tư nghiêm túc về mặt nội dung lẫn khâu tổ chức, 4 buổi hội thảo diễn ra thành công tốt
đẹp. Các bạn trẻ không chỉ mạnh dạn chia sẻ câu chuyện, hoàn cảnh sống của mình mà còn chủ động đưa ra vấn
đề để mọi người cùng nhau giải đáp. Buổi hội thảo diễn ra với không khí ấm cúng, không hẳn là một lớp học mà
đúng hơn là một buổi chia sẻ thân mật giữa những người bạn để thấu hiểu nhau hơn. Không hề có rào cản hay
khoảng cách nào giữa cố vấn và người tham gia, thay vào đó là sự gắn kết dựa trên những câu chuyện mang tính
truyền cảm hứng của tất cả mọi người.
Buổi hội thảo cuối cùng – cũng là buổi tổng kết mọi thứ, có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong chương trình. Tôi vẫn
nhớ như in câu chuyện đầy cảm động của em Lê về nghị lực sống, vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn và bất
chấp những rào cản để theo đuổi đam mê thể thao của mình. Câu chuyện của em đã lấy đi không ít nước mắt
của những người tham gia hôm đó, đồng thời cũng để lại nhiều bài học đáng giá cho chúng tôi về tinh thần cầu
tiến, không ngại vượt khó của một cô gái nhỏ chập chững bước vào đời. Sau khi tổng kết tất cả nội dung và bài
học qua các buổi thảo luận, chị Trang cùng các cố vấn khách mời trao giấy chứng nhận, quà lưu niệm cho các bạn
tham gia đồng thời giới thiệu cố vấn cho từng nhóm bạn trẻ. Giây phút chị Trang đọc tên các bạn lên nhận
thưởng, tôi nhận thấy rõ trên từng gương mặt các bạn trẻ có phấn khích, có bất ngờ, có hạnh phúc, xen lẫn chút
bẽn lẽn, ngại ngùng đáng yêu của những cô gái tuổi đôi mươi mới lớn.

Chương trình hiện đã khép lại, song lại mở ra những khởi đầu mới cho mỗi cá nhân: bắt đầu thay đổi nhận thức
về bản thân, bắt đầu lên kết hoạch mục tiêu tương lai, bắt đầu bắt tay vào thực hiện theo đuổi ước mơ, đam mê
của mình. Tuy chỉ là một thành viên nhỏ trong ban tổ chức, nhưng tôi cảm nhận rõ phong cách làm việc nghiêm
túc và chuyên nghiệp cũng như thái độ tận tâm khi thực hiện chương trình này của cả chị Trang và các cố vấn
khách mời. Hy vọng trong thời gian tới, chương trình sẽ được tiếp tục và mở rộng hơn nữa để nắm bắt tâm tư
nguyện vọng, cũng như kết nối đến các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ trên toàn Việt Nam.

