
Hafaiedh, Ammar ve bir diğer kulüp üyesi Selim Bousbih, bir veri 
tabanı ve web platformu yarattılar. Raconnect adını verdikleri 
bu sistem şimdiden başka kulüpler tarafından da kullanılmaya 
başlanmış.

Kulübün önem verdiği projeler genel olarak toplum ihtiyaç-
larına yönelik ve kültürel ilgi projeleri: La Marsa Impact Rotar-
yenleri, otizm bilinçlenme semineri, yeni doğuran annelere tav-
siyeler veren süper anne sınıfı, 20'den fazla Rotary kulübünün de 
katıldığı bir kan bağış kampanyası gibi aktiviteleri kulüp projesi 
olarak gerçekleştirmiş bulunuyorlar. 

Üyelerin üçte ikisinin kadın olduğu kulüp, 1990'lı yıllar-
da Cezayir'de köktendincilik ve kadın haklarını konu alan ve 
çok tartışmalara neden olan Papicha adlı bir filmin gösterimini 
yaptı. Filmin gösteriminden elde edilen gelir ile Nöroloji Ensti-
tüsünün pediatrik ameliyat bö-
lümünün ihtiyaçlarından bir 
kısmı karşılandı. Yakın bir 
zamanda da 10 kulüp üye-
si Tunuslu Kampçılar 
organizasyonu ile bera-
berce El Haouaria yakı-
nındaki Dar Chichou or-
manında 4.000 adet çam 
ve ökaliptus ağacı dikimini 
gerçekleştirdiler. 

Kulüp dostlukları geliştir-
meye de önem veriyor. Bunun 
için konserlere, Mağribi ve 
Roma devri kalıntılarını zi-
yaretleri beraberce yapıyor-
lar. Beyin fırtınası oturumlarıyla da sürekli yeni fikirler oluşu-
yor. Başkan Hafaiedh, önemli olan şeyin ister kahve içmek, ister 
gezmek için olsun, sık toplanmak olduğunu vurguluyor

SAĞLAM TEMEL
İki yıl önceki kuruluşundan beri bu kulüp genç profesyonellerin gelişimine 

odaklandığı için Tunus Rotary Ailesinin olgunlaşmış kulüplerinden biri 
konumuna geldi. Üyelerinin teknolojik yeterliklerini kullanan kulüp için veri 
odaklı demek mümkün. Kulüp üyelerin katılımlarını bir excel dosyasında 
tutmakta ve ve geliştirdiği bir internet platformu ve veritabanını ülkedeki tüm 
kulüplerle paylaşmakta. Ama kulüp sadece analitik ve bilgisayar odaklı değil; 
kültürel ilişkiler ve bizzat çalışarak verilen hizmetler de dikkat çekiyor.   

La Marsa Impact Rotary Kulübünün ismi belirlenirken, etki 
yapma ön plana çıkmıştı. Kulübün kuruluşu planlanırken, uzun 
vadeli ve insanların durumlarını değiştirecek bir proje düşünü-
lüyordu ve buna dayanarak da kulübün kullanacağı lisanı Fran-
sızca olarak belirlediler. 

Kulübün kuruluştaki başkanı Khaled Ben Hafaiedh, ku-
lüp kurulurken öğrencileri toplum hayatına entegre ederek di-
ğer profesyonel üyelerin de tecrübelerinden faydalanmalarını 
amaçladıklarını söylüyor. Talebe olan üyelerin motivasyonu çok 
yüksek ve öğrenmeye hevesliler, özellikle de gönüllü işlerde. An-
cak herkes bu karma yapıdaki finansçılar, pazarlamacılar, mü-
hendisler, avukatlar, sanat yönetmenleri, aktivite yöneticileri, 
muhasebeciler ve diğer genç profesyonellerden çok şey öğreni-
yor.

Bunlardan biri olan Karim ben Ammar, liderlik yeteneğinin 
güçlenmesi, toplum önünde konuşma, planlama, ekip kurma ve 
fon yaratma becerileri ile ilgili çok şey öğrendiğini belirtiyor. 
Ammar, bir talebe olarak böyle bir tecrübe ve know-how edinme-
nin müthiş bir imkan olduğunu savunuyor.

Her üye en az iki kulüp komitesinde görev almak zorunda. Bu 
sayede talebeler tecrübeli üyelerden çok şey öğreniyorlar. Kulüp 
Başkanı Muhammed Mehdi Nafti, ayrıca üyelerden beş tanesi-
nin de profesyonel iş koçluğu sertifikası sahibi olduğunu ve üye-
leri her türlü yetenek, bütçeleme, kişisel gelişim, pratik felsefe 
konularında eğittiklerini belirtiyor.

Yeteneklerin çok olması, başka kulüplere de yardımcı oluyor. 

Yoğun iletişim
La Marsa Impact Rotary Kulübü - Tunus 

YENİ YÖNTEM:
Kurucular, haftada iki kez toplanacak bir kulübe katılmaları 

için, çoğu profesyonel çalışan olan tanıdıkları ile iletişim kurdular. 
Çekici olan konu, yetenek geliştirme ve hizmet olduğu için özellikle 
üniversite öğrencileri için cazip bir durum oluştu Kulüp yıllık aidatları 
135 dolar seviyesinde tutuyor ve talebelere de indirim uyguluyor.

Kuruluş: 2018
Başlangıç üye sayısı: 28

Üye sayısı: 24

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ

Kulüp üyeleri Harqulah dini 
bölgesini ziyarette (üstte); 

Kulüp üyeleri beraberce Japon 
yemeklerini öğreniyorlar (altta)

VISIT MY.ROTARY.ORG TO SEE YOUR LATEST IMPROVEMENTS.

Your enhanced online Rotary experience is beginning to unfold. Enjoy a 

modern design and search functionality that’s fast and easy-to-use. 

Easily manage your club’s administration functions. Gain access 

from your mobile device. Search for Rotarians or clubs 

to connect instantly. Update your personal profile to 

control what information is shared with whom.

All of these improvements now funnel 

into one clear and simple platform. 

Welcome to  the  start  of  the new 

MY ROTARY.
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