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Szabadidős asszisztens (RCA) új válasz az új kihívásokra

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.

Turizmus – egy gazdasági nagyágyú
Ma a turizmus a világ minden részén jelentős gazdasági tényezővé vált. Országok,
városok, régiók versenyeznek a turisták pénzéért. Mind több helyen épül erre a helyi
gazdaság, a munkalehetőségek, az adóbevételek. A turisták ugyanis nemcsak
közvetlenül a turisztikai szervezeteknél (szállás, utazásszervezés, közlekedés) költenek,
hanem más ágazatokban is (mezőgazdaság, kultúra, ipar és építőipar). Az EUban
közvetlenül a gazdasági teljesítmény 2,9%át, közvetetten pedig 7,9%át termeli meg.
Magyarországon ez az arány még magasabb: a turizmus közvetlenül a nemzetgazdaság
4 %át, közvetetten pedig több, mint 10 %át biztosítja. Ezzel itthon több, mint 373.000
ember munkahelye kapcsolódik valamilyen formában a turizmushoz.

Az élmények világa
Turistaként kilépünk a hétköznapokból, szabadnak érezzük magunkat, hiszen hátra
hagyjuk a megszokott feladatokat, a hétköznapi időbeosztást és környezetünk minden
napi elvárásait is. Ugyanakkor az utazás ma már nem rendkívüli. A XXI. század embere
sokat és rendszeresen utazik, nem csak turistaként, de munkájával összefüggésben,
bevásárlás, vagy éppen baráti találkozók miatt is. A mai ember egyre tapasztaltabb és
egyre igényesebb: tudja, hogy mit várhat el, tudja, hogy mire használja az utazást. Bár a
kikapcsolódás még mindig az utazások egyik legfontosabb célja, ez ma már a legtöbb
ember számára nem elegendő. Fontos az is, hogy szeretteinkkel, barátainkkal kelünk
útra és örömmel kötünk új kapcsolatokat útközben is. De legalább ennyire fontos, hogy
különleges helyeket fedezünk fel, egyedi élményeket élünk át és új szerepekben
próbáljuk ki magunkat. A turizmus a fogyasztói igények változásának folyamatos in
novációval, személyesebb kiszolgálással és a minőség javításával próbál megfelelni.
Ennek során a turisztikai szektor az elmúlt évtizedekben a média, a divat, a formater
vezés világához hasonlóan igazi élményszolgáltatóvá vált.

RCA – a megoldás
RCA – Recreation Assistant: szabadidős asszisztens. Az RCA a „hely arca”: kapocs a vendég és a helyi vállalkozá
sok és emberek között. Olyan szakember, aki képes
u
a vendégek igényeit megérezni és megérteni,
u
egyedi, eredeti élményeket kidolgozni és átadni,
u
programokat összeállítani és megvalósítani,
u
egy települést, létesítményt vagy terméket szakszerűen és egyben szórakoztatóan bemutatni,
u
a látogatót tájékoztatni és támogatni.
Az RCA biztosítja azt, hogy a látogató találjon elég programot, hogy képes legyen felfedezni a meglátogatott
helyet, a látogatói igényeinek megfelelő élményekkel gazdagítani az utazást és megtalálni minden szükséges
szolgáltatót.
A vendég a középpontban az RCA feladatai
gondot visel
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A képzés tartalma
Az RCA program célja a sokoldalú szabadidőszervező szakemberek képzése. Ennek
érdekében a képzés során pszichológiai, turisztikai, földrajzi, marketing és szervezési is
mereteket adunk gyakorlatias formában a résztvevőknek. A képzés során először tan
termi, elméleti jellegű előadások és csoportviták keretében alakítjuk ki a sikeres
munkavégzéshez szükséges szemléletmódot. Ehhez hazai és külföldi példákat és eset
tanulmányokat használunk fel. A képzés második részében gyakorlati programtervezési
és szervezési feladatokkal alakítjuk ki a szükséges készségeket és gyakorlatot. A
képzést koncentrált, hétvégi formában szervezzük.
Az RCA képzést vállalkozókedvű, nyitott személyiségeknek ajánljuk, akik szívesen
kerülnek kapcsolatba új emberekkel és látnak el házigazdai feladatokat. A
végzettséggel munkavállalóként szálláshelyeknél, szabadidős létesítményekben, kul
turális intézményekben lehet elhelyezkedni. Az RCA képzés során szerzett ismeretek jól
hasznosíthatók művészek, kézművesek, családi gazdaságok tagjai számára is
tevékenységük és termékeik bemutatására és programokkal együttes, közvetlen
értékesítésére is.

A képzés magyarországi partnere:

Önmenedzselés

Turisztikai keretfeltételek
Szolgáltatás, vendéglátás

Városlődi Villa Nonproﬁt Kft.
Szociálpszichológiai alapok,
kommunikáció

8445 Városlőd
Fenyves u. 1011.
www.iglauerpark.hu
info@iglauerpark.hu

Turisztikai célcsoportok
Helyismeret
Programszervezés

Az RCA képzés felépítése

