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Rekreacijski asistent (RCA)
- nov odgovor na nove izzive

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Turizem – vrhunska priložnost za gospodarstvo
Turizem je do danes postal pomemben dejavnik gospodarstva v vseh delih sveta.
Države, mesta in regije se potegujejo za denar turistov. Lokalno gospodarstvo,
možnosti zaposlitve in davčni prihodki vse večkrat temeljijo na turizmu. Turisti ne trošijo
le neposredno pri turističnih organizacijah (prenočišča, organizacija potovanj, promet),
temveč tudi v drugih panogah (kmetijstvo, kultura, industrija in gradbeništvo).
Neposredni delež turizma v BDP Evropske unije je 2,9 odstotka, posredni delež pa je 7,9
odstotka. Ta delež je v Sloveniji še višji: neposredni prispevek turizma v bruto domačem
proizvodu je 3,5 odstotka, posredni prispevek pa je več kot 13 odstotkov, kar pomeni, da
je delovno mesto več kot 111.000 ljudi na neki način povezano s turizmom.

Svet doživetij
Kot turisti izstopamo iz vsakdanjosti, počutimo se prosti, saj pustimo za sabo svoje
običajne naloge, vsakdanji urnik in vsakdanja pričakovanja okolja. Danes potovanje ni
več nekaj posebnega. Človek 21. stoletja potuje veliko in redno, a ne samo kot turist,
temveč tudi v zvezi s svojim delom, zaradi nakupovanja ali prijateljskih srečanj. Današnji
človek je vse bolj izkušen in vse bolj zahteven; ve, kaj lahko pričakuje, in ve, kaj je lahko
namen potovanja. Čeprav je sprostitev še vedno eden najpomembnejših ciljev
potovanja, to danes večini ljudi ne zadošča več. Pomembno je tudi to, da na potovanje
odhajamo s svojimi najdražjimi ali s prijatelji in tudi med potovanjem radi
vzpostavljamo nove stike. Toda prav tako je pomembno, da odkrijemo posebne kraje,
doživimo enkratna doživetja in se preizkusimo v novih vlogah. Spremembam
potrošniških zahtev turizem poskuša ustreči z nenehnimi inovacijami, z bolj osebno
postrežbo in z izboljšanjem kakovosti. Kot posledica tega je turistična panoga v
prejšnjih desetletjih postala pravi ponudnik doživetij – podobno kot svet medijev, mode
in dizajna.

RCA – rešitev
RCA (Recreation Assistant) – rekreacijski asistent. Rekreacijski asistent je »obraz mesta«, povezava med gosti in
lokalnimi podjetji ter ljudmi. Je strokovnjak, ki je sposoben:
u
občutiti in razumeti zahteve gostov,
u
osmišljati in prenašati izvirna, enkratna doživetja,
u
načrtovati in izvajati programe,
u
strokovno, vendar zabavno predstaviti naselje, objekt ali izdelek,
u
informirati in podpirati obiskovalce.
Rekreacijski asistent zagotavlja, da si obiskovalec najde zadosti programov, da je sposoben odkriti obiskani kraj,
da med potovanjem izkusi doživetja, ki si jih je želel, in najde vse ponudnike storitev, ki jih potrebuje.

Gost je v središču – naloge rekreacijskih asistentov
skrbi zanj
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Vsebina izobraževanja
Cilj študijskega programa RCA je izobraževanje vsestranskih rekreacijskih asistentov,
zato udeleženci med izobraževanjem v praktični obliki pridobijo znanje o psihologiji,
turizmu, geograﬁji, trženju in organizaciji. Med izobraževanjem najprej s pomočjo
teoretičnih predavanj in skupinskih razprav oblikujemo način pogleda, ki je potreben za
uspešno delo – v ta namen uporabljamo domače in tuje primere in študije primerov. V
drugem delu študijskega programa s pomočjo praktičnih nalog načrtovanja programov
in organizacije oblikujemo potrebne spretnosti in prakso. Študijski program je
organiziran tako, da se izvaja intenzivno ob koncih tedna.
Študijski program RCA priporočamo podjetnim in odprtim osebam, ki rade spoznavajo
nove ljudi in rade opravljajo naloge domačinov. S to kvaliﬁkacijo se je mogoče zaposliti v
hotelih, objektih za prosti čas ali kulturnih ustanovah. Znanje, pridobljeno med
izobraževanjem RCA, je koristno tudi za umetnike, obrtnike in člane družinskih podjetij
pri predstavitvi dejavnosti in neposredni prodaji izdelkov med izvajanjem programov.

Izobraževalni partner v Sloveniji:

Samoupravljanje

Okvirni pogoji za turizem
Storitve, gostinstvo

NEC Notranjski ekološki center,
Cerknica
Popkova 4
1380 Cerknica
Tel.: +386 40 165 554
Email: polona@neccerknica.si

Socialnopsihološki temelji,
komunikacija
Turistične ciljne skupine

Poznavanje kraja
Organiziranje programov

Struktura študijskega programa RCA

