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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
Hufiec Gorczański swoim terytorium obejmuje powiat limanowski oraz gminę
Lubień powiatu myślenickiego.
Główne jednak skupisko drużyn i gromad jest na terenie byłego Hufca czyli miasto i gmina
Mszana Dolna gmina Lubień i gmina Niedźwiedź.
Byłe Hufce Limanowa i Tymbark które zostały nam „przekazane „ na swych
terenach nie miały działających drużyn. W przeciągu czterech lat w mieście Limanowa powstały
drużyny harcerskie i gromady zuchowe oraz drużyny wędrownicze i starszoharcerskie.
Z terenu Tymbarku jedynie gromada zuchowa z Gruszowa działa bardzo prężnie,
„raczkują” gromady w Słopnicach i Jodłowniku . Po tegorocznej Akcji Letniej mamy nadzieję iż
coś się zmieni gdyż z tamtych środowisk uczestnikami obozu były dzieci i kadra.
W Hufcu Kadrę stanowią 90% nauczyciele pracujących w danej szkole.
Drużyny i Gromady działają przy szkołach . Brak drużyn środowiskowych oraz kadry z poza
zawodu nauczycielskiego. Młodzież szkół średnich przebywa przeważnie poza miejscem
zamieszkania a studenci wyjeżdżają do środowisk takich jak Kraków , Katowice .Młodzi ludzie
starają się prowadzić drużyny no ale trwa to krótko.
Dalekie odejście od tzw „społecznej pracy” doprowadza do tego że stajemy się
bardzo elitarną organizacja ( chodzi o Kadrę) ludzi bardzo zaprzyjaźnionych ze sobą . Tylko tak
prowadzony Hufiec ma szansę przetrwania.
W obecnych czasach gdzie każdy „ szuka „ zarobku znalezienie ludzi by pracowali – służyli
dziecku graniczy z cudem .Dlatego wielką opieką winno się objąć każdego kto chce pracować w
naszej organizacji.
Młodzieży chętnej do pracy w Drużynach i Gromadach jest w każdej szkole dużo
tylko wszystko rozbija się o Kadrę.

Hufiec posiada sprzęt obozowy na 200 osób co roku uzupełniany . Kuchnia ,jadalnia
umywalnie dostosowane do wymogów HACAP. Obozy organizowane są od 9-ciu lat w
nadmorskiej miejscowości Pobierowo g. Rewal woj. Zachodniopomorskie. Sprzęt magazynowany
jest na morzem i ubezpieczony.
Hufiec opłaca jeszcze jeden magazyn w Mszanie Dolnej natomiast „biuro” mieści
się w prywatnym domu Komendantki z różnych względów szczególnie oszczędnościowych.

CELE
Opracowanie corocznych programowych Zadań Hufca.
Wszelkimi możliwymi sposobami pozyskiwać dzieci i młodzież do wstępowania w szeregi naszej
organizacji.
Praca z kadrą , zachęcanie do pracy naszymi harcerskimi metodami.
Ocenianie i podnoszenie kwalifikacji Kadry.
Występowanie z pochwałami dla drużynowych do Dyrektorów szkół Wójtów Burmistrzy.
Rozwój liczebny gromad i drużyn.
Opracowanie własnych zadań programowych.
Praca z drużynami i gromadami w/g autorskich pomysłów drużynowych.
Poprawianie wizerunku Hufca.
Opracowanie strony internetowej Hufca Gorczańskiego na serwer Urzędu Miasta Mszana Dolna.
Wymiana sprzętu obozowego na nowy dot. Zakupu nowych namiotów.
Pozyskiwanie sponsorów.
Powołanie RPH.
Współpraca z wszelkimi władzami terenowymi.
Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego stałego i nieobozowego.
IMPREZY
Organizowanie Startów w Drużynach.
Organizacja i udział w zabawach Andrzejkowych.
Betlejemskie Światełko Pokoju – rozprowadzenie w Hufcu.
Coroczne Noworoczne spotkanie kadry Gorczańskiego Hufca.
Konkurs Pisanek Wielkanocnych.
Przegląd Piosenki Harcerskiej.

SZKOLENIE
Przywarsztatowe szkolenie kadr w miarę potrzeb.
Trzydniowe szkolenia wyjazdowe.
Co miesięczne odprawy lub w razie potrzeb.
Udział Kadry w szkoleniach Chorągwianych i centralnych.
Ustawiczne szkolenie „młodej” kadry -zastępowi, przyboczni, kronikarze, skarbnicy.
Przedobozowe szkolenie Kadry – jednodniowe.

Spotkania Komendy odbywają się raz w miesiącu
Komenda pracuje wg ustalonego Planu spotkań.
Jesień
Harcerski Start w drużynach – zgodnie z zaplanowanymi przez drużyny/gromady zadaniami
Udział w Starcie org. przez Chorągiew
Spotkanie – odprawa wszystkich instruktorów Hufca programowa
Rozpoczęcie realizacji Zadania Hufca
Szkolenie trzydniowe dla drużynowych
„Bank” pomysłów do realizacji dla drużynowych i dla zuchów i harcerzy (sami dla siebie)
Przygotowanie do Zjazdu Hufca
Wykapki i biwaki
Dzień Papieski
Szkolenie wyjazdowe
Przygotowanie NAZ-2008
Realizacja własnych zadań drużyn wynikających z Planów Pracy

Zima
Realizacja „Zadania Hufca”
Zjazd Hufca
Zabawy Andrzejkowe w drużynach i gromadach
Betlejemskie Światełko Pokoju
Spotkania noworoczne
Przyrzeczenia i Obietnice – święto drużyny /gromady
Przeprowadzenie NAZ
Udział harcerzy w zimowiskach innych środowisk
C.d realizacji zadań własnych
Przygotowanie i adoracja w kościele św. Michała żłobka w okresie kolęd.
Udział w „Świątecznej Orkiestrze”
Szkolenie wyjazdowe – programowe
Przygotowanie do Akcji Letniej 2008

Wiosna
Realizacja „ Zadania Hufca” c.d
Udział i realizacja zadań z święta Chorągwi
Wystawa Pisanek Wielkanocnych
Przygotowanie do Akcji Letniej
Przegląd Piosenki Harcerskiej
Szkolenie dla drużynowych
Sumowanie działań w drużynach
Spotkanie z RPH
Realizacja zadań wynikłych w trakcie roku harcerskiego

Lato
Podsumowanie „Zadania Hufca”
Podsumowanie pracy w drużynach/gromadach
Przeprowadzenie Akcji Letniej Obozowej i Nieobozowej

