
A magyar turizmus számára a külföldi látogatók 
idevonzása egyre inkább kulcskérdéssé válik. Az 
ország kulturális központjainak a fejlesztése és a 
külföldi vendégek számára láthatóbbá, ismerteb-
bé tétele jó előrelépési lehetőség. A hazai kulturá-
lis intézmények előtt most új lehetőség nyílik meg 
erre az AIESEC segítségével.

A Budapesti Corvinus Egyetem AIESEC irodá-
ja által működtetett projekt – a Next Step – tevé-
kenységével a közszférát célozza meg. Célja, hogy 
hozzájáruljon Magyarország felkészüléséhez a 
2011-es EU soros elnökségére. Ezt úgy szeretné 
elérni, hogy lehetőséget ajánl az önkormányza-
toknak (illetve háttérintézményeiknek), a kistér-
ségeknek és regionális szervezeteknek, hogy egy 
vagy több külföldi fi atal gyakornok közreműkö-
désével fejlesszék nyelvtudásukat, bővítsék nem-
zetközi (európai) ismereteiket, megismerjenek 
idegen kultúrákat.

A projekt új célcsoportját a kulturális intézmé-
nyek jelentik, melyek a külföldi látogatók fon-
tos célpontjai, ezáltal reprezentatív jelentőségük 
is igen nagy. Várhatóan a soros elnökség évében 
rendezendő kulturális események miatt még több 

vendégre számíthatunk. Egy, a kulturális területre 
érkező gyakornok többek között a nemzetközi kap-
csolatok kialakításában, projektek kidolgozásában 
segíti a fogadó intézményét. Részt vesz különböző, 
elsősorban a nemzetközi közönséget célzó marke-
ting kampányokban, a kiállítások promóciójában 
(például kétnyelvű szórólap, honlap tervezése), il-
letve a rendezvények lebonyolításában is.

A külföldi gyakornokok fogadásában rejlő le-
hetőségeket jól mutatja egy korábbi példa, amikor 
Hollandiából érkezett egy fi atal a ferencvárosi ön-
kormányzathoz. Ő a Ráday „kultucca” elnevezésű 
projektben vett részt; egy olyan tanulmányt ké-
szített, amelyben Ferencváros kulturális életének 
fejlesztésére tett javaslatokat, például a kulturális 
tevékenységek marketingjére, fesztiválok szerve-
zésére, és mindezek fi nanszírozási lehetőségeire. 
E gyakorlatot a fogadó szervezet nagyon sikeres-
nek ítélte, hiszen a gyakornok munkája elősegítette 
a kerület fejlesztését.

Amennyiben munkánk felkeltette az érdeklő-
dését, bővebb információkért keresse fel a http://
bce.aiesec.hu/ honlapot vagy hívja Gál Georgina 
projektvezetőt a +36 30/571 8933 számon.
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