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Szanowni Państwo,
Z okazji Jubileuszu 30 lat istnienia Towarzystwa Oświatowego
Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie składamy wszystkim byłym
i aktywnym Członkom, Pracownikom i Współpracownikom
gorące podziękowania za trud i wysiłek włożony w rozwój
naszej organizacji wraz z życzeniami dalszych sukcesów
zawodowych oraz długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.

Prezes
Krzysztof Braś

Wiceprezes
Agata Filipek

Sekretarz
Elżbieta Braś

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie powstało w dniu 14
czerwca 1991 r. Inicjatorką powołania stowarzyszenia była Pani Zdzisława
Wiśniewska, która doprowadziła do spotkania 21 osób w celu założenia
Stowarzyszenia. Wybrano Komitet Założycielski w składzie:
1. Zdzisława Wiśniewska
2. Stanisław Trojanowski
3. Zbigniew Braś,
oraz ustalono, że Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: Towarzystwo Oświatowe Ziemi
Chrzanowskiej w Chrzanowie, a jego siedzibą będzie miasto Chrzanów.
Towarzystwo zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń pod nr 499 przez Sąd
Wojewódzki Wydział I Cywilny w Katowicach w dniu 31 lipca 1991 r. (postanowienie o
wpisie do rejestru z dnia 20 sierpnia 1991 r.). Komitet Założycielski stanowił również
pierwszy Zarząd Towarzystwa.
W wyniku reformy rejestrów, Towarzystwo zostało wpisane w 2001 roku do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006965 w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa-Śródnieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy,
wraz z wpisem aktualnego Zarządu w składzie:
1. Prezes – Zdzisława Wiśniewska,
2. Wiceprezes – Zbigniew Braś,
3. Sekretarz – Beata Stępień,
4. Skarbnik – Elżbieta Sobala,
5. Członek – Małgorzata Dudek.
W dniu 19 grudnia 2001 r. na Walnym Zebraniu Członków TOZCh, została
wybrana na Prezesa – Agata Filipek. Następnie w związku z rezygnacją Pani
Agaty Filipek z funkcji Prezesa Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków TOZCh odbyte w dniu 23 luty 2005 wybrało na Prezesa Zarządu
Pana Zbigniewa Braś, natomiast Pani Agata Filipek przyjęła funkcję
Sekretarza Zarządu. Przez lata funkcjonowania Towarzystwa w składzie
Zarządu zasiadali również: Władysław Kubica, Stanisław Potocki i Tadeusz
Grabiński.
Z kolei w skład pierwszej Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:
1. Franciszek Rochowczyk,
2. Mirosława Figura Napart,
3. Joanna Pałczyńska.
W kolejnych latach skład Komisji ulegał zmianom, funkcję w jego szeregach
sprawowali: Mateusz Klag, Wojciech Pokrzyk, Elżbieta Sobala i Agata
Filipek.
Na Walnym Zebraniu Członków TOZCh, odbytego 15 marca 2016 r., został
wybrany na funkcję Prezesa Zarządu Pan Krzysztof Braś, z powodu
rezygnacji Zbigniewa Braś z funkcji Prezesa Zarządu.
Aktualny skład Zarządu:
1. Prezes – Krzysztof Braś,
2. Wiceprezes – Agata Filipek,
3. Sekretarz – Elżbieta Braś.

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:
1. Barbara Opiała,
2. Maciej Filipek,
3. Jerzy Kasprzyk.
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ZAŁOŻONE I PROWADZONE PRZEZ TOWARZYSTWO, PLACÓWKI
EDUKACYJNE I OŚWIATOWE I ICH OSIĄGNIĘCIA

Placówki oświatowe utworzone i prowadzone przez TOZCh:
1. Społeczny College Biznesu i Technologii Informatycznych – 09.1993 - 08.2006 r.
2. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie – 07.1994 r.
(TOZCh do 2014 r. jako organ prowadzący).
3. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chrzanowie pod patronatem
naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – 06.2001 - 09.2015 r.
4. Policealne Studium Informatyczne – 09.2000 - 08.2006 r.
5. Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr „Edukacja” – 01.2006 - 07.2018 r.
6. Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Chrzanowie – 11.2007 r.

15 730

ABSOLWENTÓW 6 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Wymienione powyżej szkoły i placówki ukończyło 15 730 absolwentów i tak:
1. Społeczny College Biznesu i Technologii Informatycznych – 1 190,
2. Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu - 7 600,
3. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - 760,
4. Policealne Studium Informatyczne – 380,
5. Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr „Edukacja” - 5 450,
6. Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego – 500.

Od początku istnienia rolą organizacji i jej podstawowym celem było
rozwijanie i prognozowanie inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi
placówek wychowawczych i oświatowych, także uczelni wyższych
poprzez ich zakładanie i prowadzenie oraz wspomaganie wszelkich
form działalności oświatowej lub wychowawczej osób fizycznych i grup
społecznych, wsparcie dla szkół i świetlic, a także upowszechnienie
etyki nauczyciela i wychowawcy oraz wszelkie działania szkoleniowe
dotyczące oświaty.
Zadania realizowane przez TOZCh obejmują także przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu grup defaworyzowanych, aktywizację osób bez pracy i niepełnosprawnych,
współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i jednostkami samorządu
terytorialnego, m.in. poprzez realizowanie projektu finansowane zewnętrznie.
Towarzystwo stworzyło największe centrum edukacyjno–akademickie Małopolski
Zachodniej. Jego działalność jest adresowana do szerokiego spektrum odbiorców, jest
odpowiedzią na potrzeby edukacyjne i doradcze wielu grup zawodowych i społecznych, nade
wszystko dzieci i młodzieży. Kompleksowość usług oświatowych, wielostronność możliwości
skupionych w jednym ośrodku zarządzania gwarantuje nie tylko wysoki poziom
świadczonych usług edukacyjnych, ale i sprawność zarządzania i organizacji.
Około 2003 roku TOZCh aktywnie zaczęło pozyskiwać środki zewnętrzne z funduszy
krajowych i europejskich jednocześnie rozszerzając zakres swojej działalności o wspieranie
lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych i szeroko rozumianej przedsiębiorczości.
Na podstawie dotychczasowej działalności można stwierdzić, iż Towarzystwo Oświatowe
jest jedną z najaktywniejszych organizacji pozarządowych w Małopolsce.
Od 2010 roku jedną z wiodących działalności podejmowanych jest działalność na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce. W tym celu TOZCh nieprzerwanie od 2010 roku
prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który zajmuje się różnymi formami
wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, służącymi profesjonalizacji, ekonomizacji tych
podmiotów, w tym organizacji pozarządowych.
Zadania bieżąco realizowane przez TOZCh to przede wszystkim
działalność polegająca na:
wspieraniu edukacji,
wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej i tworzeniu
warunków do rozwoju ekonomii społecznej,
wspieraniu przedsiębiorczości społecznej,
wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w tym tworzeniu oraz
rozwijaniu start-up’ów,
przeciwdziałaniu
wykluczeniu
społecznemu
grup
defaworyzowanych,
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
promowanie, wsparcie i rozwój w zakresie przedsiębiorczości
oraz inicjowanie współpracy z innymi organizacjami
pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, m.in.
poprzez realizowanie projektów finansowanych zewnętrznie,
prowadzenie warsztatów dla osób młodych w celu podniesienia
kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,
wparcie doradcze, coachingowe i mentoringowe w ramach
aktywizacji zawodowej,
realizacja szkoleń dla przedsiebiorców w celu wdrożenia modelu
zarządzania równością szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.
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Organizacja podejmuje dzisiaj działania skoncentrowane między innymi
na:
aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, głównie za
pomocą: szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia i pośrednictwa
pracy,
prowadzeniu działań edukacyjnych na rzecz kadr przedsiębiorstw,
organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego,
organizując kursy zawodowe i podnoszące kwalifikacje,
wspieraniu finansowym polegającym na udzielaniu dotacji,
pośredniczeniu w udzielaniu pożyczek na utworzenie firmy,
działanie w sferze integracji zmierzające do budowania efektywnej
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami w ramach różnych branż czy
tematów, z którymi są powiązane.
tworzenie przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w tych
podmiotach, jako podmiotów realizujących cele społecznoekonomiczne, szczególnie w grupach zagrożonych wykluczeniem
społecznym, poprzez udzielenie dotacji.
Celem Towarzystwa jest aktywny udział w życiu społecznym kraju ze szczególnym
uwzględnieniem regionu, a zwłaszcza poszukiwanie i wdrażanie alternatywnych rozwiązań dla
problemów, jakimi borykają się samorządy lokalne i podmioty gospodarcze w zakresie
aktywizacji zawodowej, podnoszenia kwalifikacji merytorycznej i osobowościowych
pracowników, zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa instytucjonalnego i personalnego
oraz działalności charytatywnej. Dzięki realizacji wielu projektów Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie posiada niezbędne merytoryczne oraz organizacyjne
przygotowanie do prowadzenia tego typu działalności.
TOZCh wyróżnia się, ponieważ:
1. jako jedna z dwóch organizacji pozarządowych (oprócz Fundacji
Gospodarki i Administracji Publicznej) jest Liderem Konsorcjum
tworzącego Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,
który od 2015 roku posiada status akredytowanego Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości udzielanej przez
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2. udzieliło, jak dotąd, najwięcej bezzwrotnych dotacji na wspieranie przedsiębiorczości
spośród wszystkich organizacji pozarządowych w Małopolsce, tj. 735 dotacji dla
jednoosobowych działalności gospodarczych jak i dla przedsiębiorstw społecznych na cele
tworzenia miejsc pracy w takim przedsiębiorstwie, z czego:
413 dotacji na rozwój jednoosobowych działalności gospodarczych,
322 dotacje na stworzenie przedsiębiorstw społecznych i utworzenie miejsc pracy dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwie społecznym.
3. prowadzi kompleksowe wsparcie dla nowo powstałych przedsiębiorców poprzez szkolenia i
doradztwo w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności, w sumie udzielono ponad 17
tys. godzin doradztwa i szkoleń.
4. jest agencją zatrudnienia, która w ramach działań z zakresu aktywizacji zawodowej objęła
swoim wsparciem blisko 700 osób, spośród których około 65% podjęło zatrudnienie. Od 2017
roku w wyniku podjętych działań agencji zatrudnienie w różnej formie podjęło 471 osób.
5. dwukrotnie zostało Laureatem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego: Kryształy
Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowych – w 2008 roku w kategorii „Edukacja i Nauka”, a
w 2018 w kategorii „Gospodarka i Zrównoważony Rozwój”.

Misja
Misją
Towarzystwa
Oświatowego
Ziemi
Chrzanowskiej w Chrzanowie jest aktywne
uczestnictwo w ożywieniu społeczno-gospodarczym
ziemi chrzanowskiej i Małopolski w oparciu o lokalne
zasoby, a także współpracę międzysektorową.

Wizja
Silna, stabilna i dobrze rozwinięta organizacja, działająca na
rzecz edukacji, szeroko pojętej ekonomii społecznej, aktywizacji
zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości której działalność
opiera się na współpracy partnerów z różnych sektorów.
W 2023 Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej jest
liderem III sektora i tworzenia oraz wspierania
przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej.
Podstawy prowadzenia działalności:
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa-Śródmieście
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000006965,
numer NIP 628-18-95-290,
numer rejestru REGON 271851162,
Znak jakości Małopolskich Standardów Usług EdukacyjnoSzkoleniowych nr 428/2020 z dnia 17.11.2020 r.
Od 2016 status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej
Jakości – Akredytacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem
12/00007/2017,
wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem
11544 z dnia 29.12.2014 r.,
decyzja nr 2/2007 Starosty Chrzanowskiego z 14 listopada 2007
roku o wpisie pod nr 28 do Ewidencji Szkół i Placówek
Niepublicznych,
PKD 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
działalność pożytku publicznego prowadzona jest w formie
odpłatnej i nieodpłatnej statutowej,

WYRÓŻNIENIA ZA DZIAŁALNOŚĆ
Dwukrotnie laureat głównej nagrody Kryształów Soli
(nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla
najlepszej organizacji pożytku publicznego ):
w 2008 roku - kategoria Edukacja i Nauka,
w 2018 roku - kategoria Gospodarka i Zrównoważony
Rozwój
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ZASOBY LUDZKIE TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
ZIEMI CHRZANOWSKIEJ W CHRZANOWIE

a. Członkowie Stowarzyszenia: 12 osób, które biorą udział w cyklicznych spotkaniach
Walnego Zgromadzenia.
W zasobach członkowskich zasiada zespół specjalistów i naukowców m. in. z zakresu:
oświaty i edukacji,
zarządzania projektami,
psychologii i sprzedaży,
marketingu, finansów i ekonomii.
b. Stała kadra: 16 pracowników, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu
projektów UE oraz realizacji zadań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji
zawodowej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności:
przygotowywanie, wdrażanie i realizacja projektów w oparciu o zewnętrzne źródła
finansowania w tym środki UE,
nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektów – zadanie z procedurami,
zapisami umów o dofinansowanie, sprawozdawczością merytoryczną i finansową,
udzielanie i ewidencjonowanie pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami,
promocja projektów oraz wszelkie zadania administracyjne związane z ich realizacją,
kontakt z lokalnymi i regionalnymi instytucjami rynku pracy i otoczenia biznesu,
doradztwo, szkolenia i usługi informacyjne dla przedsiębiorców osób niepracujących, osób
z niepełnosprawnościami, w tym planujących uruchomienie działalności gospodarczej,
organizacja i prowadzenie seminariów informacyjnych dla MŚP, „start-upów”, JST,
opracowywanie wniosków aplikacyjnych oraz biznes planów do programów
finansowanych ze środków UE, funduszy pożyczkowych i innych zewnętrznych źródeł
finansowania,
Obsługa preferencyjnych pożyczek dla „start-upów”,
Prace administracyjne, obsługa bazy konkurencyjności,
Wsparcie finansowe i prawne w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.
c. Stali współpracownicy: około 15-to osobowa kadra specjalistów z zakresu:
doradztwa i aktywizacji zawodowej,
animacji współpracy międzysektorowej,
doradztwa, coachingu i mentoringu biznesowego,
księgowości i kadr,
prawa gospodarczego.

W okresie od 2006 zrealizowaliśmy i realizujemy 46 projektów o łącznej wartości
168.974.102,72 zł.
-Pierwszym był projekt „Super Szkoła” – dotacje dla szkół na projekty rozwojowe. Okres
realizacji 02.2007 - 31.08.2008, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 + budżet państwa. Wartość
projektu 8.255.799,00 zł. Projekt obejmował 5 powiatów: chrzanowski, olkuski, oświęcimski,
dobczycki i myślenicki. W projekcie wzięło udział 66 szkół, 13500 uczniów i 1100 nauczycieli.
Szkoły powiatu chrzanowskiego otrzymały dofinansowanie ponad 3.300.000,00 zł.

168 974 102,72
ZŁOTYCH WARTOŚCI 46 PROJEKTÓW TOZCH

Głównym zakresem projektów, poza problematyką obywatelską, edukacją, pomocy rodzinie,
pomocy i współpracy samorządom, jest wspieranie przedsiębiorstw i ekonomii społecznej,
które wyraża się min. w liczbach:
ponad 20500 godzin usług doradczych i szkoleniowych
ponad 400 firm i podmiotów objętych usługami doradczymi
ponad 375 firm wspartych dotacjami
735 dotacji dla jednoosobowych działalności gospodarczych jak i dla przedsiębiorstw
społecznych
267 podmiotów współpracujących przy organizacji stażu dla osób bez pracy
3350 uczestników działań projektowych
911 firm i instytucji biorących udział w projektach
1540 uczestników szkoleń, w tym 600 z tematyki wspierania postaw obywatelskich

DORADZTWO I SZKOLENIA

20 500
GODZIN WSPARCIA
UCZESTNIKÓW

3 350
OSÓB WSPARTYCH
PROJEKTAMI

DOTACJE

735

UDZIELONYCH DOTACJI
INSTYTUCJI

911

FIRM I INSTYTUCJI
WSPARTYCH PROJEKTAMI
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OSIĄGNIĘCIA I PROJEKTY TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
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REALIZOWANE I ZREALIZOWANE PROJEKTY

Nazwa projektu
Wartość projektu
1. Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży
6.622.372,77 zł
kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu
inwestorów.
2. Czas na pracę 30+
2.695.064,56 zł
3. Akademia Kreatywnej Kariery
899.025,00 zł
4. Twoja szansa na przedsiębiorczość
24.928.647,60 zł
5. Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej
19.688.096,49 zł
6. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki (2019-2022)
9.141.614,41 zł
7. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Podhalański (2019-2022)
4.857.031,90 zł
8. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski (2019-2022)
8.018.028,02 zł
9. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki (2016-2019)
9.145.228,87 zł
10. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Podhalański (2016-2019)
4.430.061,63 zł
11. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski (2016-2019)
6.840.704,20 zł
12. Work & Life Balance Hub
4.268.455,00 zł
13. Pierwszy biznes wsparcie w starcie II – Makroregion Południowy
22.000.000,00 zł
14. Status: Aktywny 30+
2.074.530,96 zł
15. Praca i Sukces
1.590.660,00 zł
16. Strefa aktywizacji zawodowej
1.702.662,36 zł
17. Aktywni Zawodowo 30+
964.994,00 zł
18. Kuźnia Sukcesu na rynku pracy
949.967,25 zł
19. MPOWER – Praca dla młodych w MZ
943.545,18 zł
20. MPOWER – Młodzi gotowi do akcji
924.668,35 zł
21. Dobry start w przedsiębiorczość
1.992.105,60 zł
22. Bawiland - My bawimy - Ty pracujesz!
850.328,71 zł
23. Bawiland - My bawimy - Ty pracujesz 2!
1.666.317,53 zł
24. Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej
4.611.909,00 zł
25. Liderzy aktywności obywatelskiej
50.000,00 zł
26. NAWIGATOR WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO
101.250,00 zł
27. Kapitał na start
2.340.422,50 zł
28. Kluczowe kompetencje to podstawa!
1.734.041,50 zł
29. Gimnazjum kluczowych kompetencji
841.356,01 zł
30. PSS Wczoraj i dziś
1.235.630,61 zł
31. Wracam Na Rynek!
1.987.257,00 zl
32. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
8.204.256,48 zł
33. Młodzi - aktywni mieszkańcy małopolski
659.410,00 zł
34. Lokomotywa obywatelska
111.130,00 zł
35. Mistrz kształcenia zawodowego
1.140.494,00 zł
36. EUROURZĘDNIK
781.052,19 zł
37. Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego
695.498,40 zł
38. WRACAM DO PRACY
686.830,00 zł
39. ROZWOJOWE PRZEDSZKOLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO
50.000,00 zł
40. Muzyka i taniec - dobre na wszystko!
49.998,30 zł
41. PRZYSTAŃ - II
49.927,00 zł
42. Razem integrujmy i edukujmy
49.784,74 zł
43. EDUKACJA W NASZYCH RĘKACH
48.459,60 zł
44. PRZYSTAŃ
47.743,00 zł
45. Inwestujemy w młodzież to się opłaca
35.000,00 zł
46. Super Szkoła
8.255.799,00 zł
RAZEM 168 974 102,72 zł

Wszystkie osiągnięcia nie byłyby możliwe bez współpracy z organizacjami,
samorządami, przedsiębiorstwami, do których zaliczamy:
Chrzanowską Izbę Gospodarczą
Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Fundację Rozwoju Regionu Rabka
Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o.
Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
Fundację In Gremio Pro Futuro im. Św. Rafała Kalinowskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Federacja Małopolskiej Sieci Dialogu Obywatelskiego – ponad 100 organizacji
pozarządowych z terenu całej Małopolski
Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej
Ogólnopolska Sieć Ośrodków Ekonomii Społecznej
Urząd Marszałkowski woj. Małopolskiego
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
Urzędy powiatowe, gminne i ich jednostki organizacyjne
podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne
firmy z sektora MŚP szczególnie z rejonu Małopolski Zachodniej

30 lat TOZCh

WSPÓŁPRACA

30 lat
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów

+48 575 606 511
NIP: 628-18-95-290
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