Spółdzielnia Socjalna „Fun Park”, czyli biznes i niezła zabawa

Spacer na linie nie tylko dla kawalerów
Czy można prowadzić biznes kilka metrów nad ziemią?
Pewnie, że można. Trzeba tylko mieć pomysł oraz dużo lin.
Tak właśnie powstała Spółdzielnia Socjalna „Fun Park Płock”.
To jednak nie tylko park linowy. To sposób na życie grupy
młodych zapaleńców. Rzucili studia, wrócili z zagranicznych
wojaży i od marca tego roku działają w Zaździerzu przy
Ośrodku „12 Dębów”. Obok parku linowego oferują też inne
atrakcje. Można wpaść tutaj na paintball, ścianę wspinaczkową, kajaki. Z miesiąca na miesiąc atrakcji przybywa, zainteresowanych ofertą również.
– Przy takim zainteresowaniu staramy się jak najwięcej czasu
spędzać w Fun Parku. W sezonie letnim bywało, że przez całe
tygodnie nie wyjeżdżaliśmy z Zaździerza. Trzeba było dbać o klientów – mówi Kamil Felczak. A to oznacza chodzenie z uczniami
szkół do lasu na nocne podchody czy też organizowanie pracownikom firm imprez integracyjnych. Do Fun Parku zaglądają też osoby
prywatne skuszone ciekawą ofertą. – Spodobały się np. wieczory
kawalerskie według naszego pomysłu. Na początek rozpalamy
ognisko, potem idziemy w las na paintball, zapraszamy do konkursów zręcznościowych. Uczestnicy chwalą nas, że jest ciekawiej
niż na tradycyjnych wieczorach w lokalach – tłumaczy Kamil.
Oczywiście, Fun Park zaprasza też i panny. Niestety, do tej pory nie
było jeszcze wieczoru panieńskiego, ale urodziny dla aktywnych
dziewczyn już tak. I na koniec okazywało się, że strzelanie z łuku to
fajna rozrywka, a trafienie kulką z farbą wcale nie boli.
– My cieszymy się z kolei, że zawodowo możemy robić to, co
lubimy – zdradzają członkowie spółdzielni. Obok Kamila działają
tu również: Igor Tomaszewski, Dawid Gawliński, Damian Kowalski i Kacper Trafas. Ich średnia wieku to niewiele ponad 20 lat.
Mimo młodego wieku doskonale wiedzą, co chcą robić w życiu.
Spółdzielnia socjalna na pewno otwiera im drzwi do celu.
A wszystko zaczęło się od udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”, realizowanym
przez płockie Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa
Informacyjnego (CISI) w partnerstwie z miastem Płock, powiatem
sierpeckim oraz Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „CAL”,
którego efektem jest powstanie 4 spółdzielni socjalnych.

Fun Park, podobnie jak pozostałe trzy spółdzielnie, w ramach
udziału w projekcie może liczyć na wsparcie i doradztwo CISI.
Przez rok każdy z członków otrzymuje też do swojego miejsca
pracy dofinansowanie w wysokości ok. 1500 zł. To dobry zastrzyk
gotówki na początek i jednocześnie motywacja do działania. –
Dodatkowo cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, bo udział
w projekcie daje nam możliwość bezpłatnego kończenia kursów
przydatnych w naszej pracy – mówi Kacper Trafas.
Młodzi spółdzielcy na koncie mają już m.in. zaliczone kursy
ratownika wodnego, obsługi ścianki wspinaczkowej, parku linowego czy technik alpinistycznych. Teraz jeszcze przydałby się kurs dla
fizjoterapeutów do pracy z niepełnoprawnymi dziećmi w wodzie.
Marzy o tym Mieczysław Kruszewski, szef Ośrodka Rekreacji,
Rehabilitacji i Wypoczynku „12 Dębów” w Zaździerzu. To on
zaproponował grupie przyjaciół, by na jego terenie powstał Fun
Park. Korzyści są obustronne. Do „12 Dębów” przyjeżdżają na
turnusy rehabilitacyjne ludzie z całej Polski, nie brakuje też zgrupowań sportowców. Teraz goście Ośrodka mają pod oknami dodatkowe atrakcje. Z kolei każdy, kto przyjeżdża do Fun Parku, może
przy okazji przenocować w hotelu, zamówić dobry obiad, skorzystać z basenu, jacuzzi, łaźni parowej, a w sezonie letnim z plaży,
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pomostu czy kąpieli w Jeziorze Ciechomickim.
– To ogromne wsparcie dla młodych ludzi i ich pierwszego biznesu. Przydałaby się tylko większa współpraca z samorządami. Temat
spółdzielni socjalnych to w naszym mieście wciąż nowość, pomoc
dla nich ogranicza się jedynie do umożliwiania darmowej prezentacji na festynach, a potrzebne są raczej konkretne zlecenia – mówi
Beata Puda, kierownik projektu OWES Mazowsza Płockiego,
a jednocześnie prezes Stowarzyszenia CISI.
W Fun Parku nikt jednak bezczynnie z założonymi rękami nie
czeka. Poza stałą ofertą organizuje się tu wiele imprez, na które
zapraszani są płocczanie. Ostatnio były to m.in. bieg charytatywny oraz pokazy ratownictwa wysokościowego – Mamy pomysły na
aktywny wypoczynek dla każdego. W naszym parku linowym świetnie bawiła się i pokonała całą trasę 68-letnia seniorka, a udaną
kajakową wyprawę zaliczyła niewidoma kobieta. W takich momentach jesteśmy dumni z naszej pracy – mówi Damian Kowalski.
I choć lato dawno minęło, nikt w Zaździerzu nie zwalnia tempa.
Fun Park wprowadził właśnie jesienne promocje, np. na paintball
już za 25 zł, a do tego gwarantuje transport z Płocka gratis. Pan
Mieczysław myśli natomiast o dodatkowej trasie w parku linowym
dla osób niepełnosprawnych. To byłby ewenement na skalę
krajową. Co najważniejsze, jest szansa na szybką realizację tego
pomysłu.
A to dopiero początek działalności Fun Parku, który funkcjonuje
zaledwie od kilku miesięcy.
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