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100 chutí, zapsaný ústav https://www.100-chuti.cz
Akademie Alfadeck z.ú. http://www.alfadeck.cz
Akce pro školy, z.s. https://www.akceproskoly.cz
AKROPOLIS, z.s. https://www.akropolis-uh.cz
Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s. https://www.assk.cz
Atmosféra, z.s. http://atmosfera-zs.cz
AZ HELP, zapsaný spolek https://azhelp.cz
Blízký soused, z.s. https://www.blizkysoused.cz
BoGi, z. s. http://www.bogiclub.cz
Centrum volného času ZUBR, z.s. https://www.firmy.cz/detail/12763078-centrum-volneho-casu-zubr-obcanske-sdruzeni-zbraslav.html
Crocogarden z.s.
Česká tábornická unie, z.s. https://www.tabornici.cz
DĚTI BEZ HRANIC - táborový spolek https://www.detibezhranic.cz
DOMINO cz, o. p. s. https://www.idomino.eu
Domovy KLAS, o.p.s. https://www.domovy-klas.cz/o-nas/
Duha https://www.duha.cz
Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, příspěvková organizace http://www.ddmhornislavkov.cz
Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace http://ddmblansko.cz
Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková organizace https://www.ddmveseli.cz
Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 https://www.ddmnyrsko.cz
Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú. http://www.podhoubi.cz
Ekojóga České republiky, zapsaný spolek
Horizont - agentura volného času dětí a mládeže https://detske-tabory.info/organizace/detail/416562
ICM Jindřichův Hradec z.s. https://www.icmjh.cz
Jejda..., z.s.
Junák - český skaut, z. s. https://www.skaut.cz/kontakt/
KLUB PATHFINDER z.s. http://www.pathfinder.cz
Komunitní centrum Petrklíč, z.s. https://www.petrklice.cz
KONDOR Konfederace nezávislých - dětská organizace, z. s. http://www.kondor.info
KROUŽKY ČR VÝCHOD, o.p.s. https://www.krouzky.cz
KROUŽKY, o.p.s. https://www.krouzky.cz
Laser game club Písek z.s. https://www.lasergameclub.cz
Little Monkeys, z.s. https://www.littlemonkeys.cz
MAS Český Západ, z.s. http://www.mascz.cz
Městský dům dětí a mládeže Brandýs n.L.-Stará Boleslav https://www.mddmbrandys-boleslav.cz
Mladí ochránci přírody, z. s. https://www.emop.cz
Most pro o.p.s. https://mostpro.cz
Motyčkovic klika z.s. https://www.motyckovicklika.cz
Mysoval, z. s. https://www.mysoval.cz
Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF)https://www.nadacepartnerstvi.cz
Pexeso, z.s. https://www.pexeso.org
Pionýr, z. s. https://pionyr.cz
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z. s. https://www.pkrdm.cz
Pobyty pro školy, z.s. https://www.pobyty-pro-skoly.cz
Pod Holednou Jundrov, z.s.
Portus Prachatice, o.p.s. https://www.portusprachatice.cz
Rákosníček Děčín, z.s. https://www.mcrakosnicek.cz
RATAB, z.s. https://www.ratab.cz
Rezekvítek, z. s. http://www.rezekvitek.cz
Rodinné centrum Dolní Jirčany, z. s. http://www.rcdomecek.cz
Rodinné centrum Kukačka, z. s. http://kukyostrava.cz
Rodinné centrum ZaHRÁTka, z.s. https://zahratka.cz
S.T.O.P., z.s. https://www.sdruzeni-stop.cz
Sedmikráska Žatec, z.s. https://sedmikraskazatec.cz
Semínko země z.s. https://www.seminkozeme.cz
SERENDIPITY z.s.
Schrödingerův institut Varnsdorf - středisko volného času pro Šluknovský výběžekhttps://www.sinstitut.cz
Skřítek, z.s. http://www.skritek.org
Služby a školení MB, z. ú. http://www.sskolemb.cz
Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava http://www.srnm.cz
Spolek POSEJDON
Spolek Slezský Hrádeček http://hradecek.com/kontakt/
SPORTJOY, z. s. https://www.sportjoy.cz/cz/
Středisko ekologické výchovy Český Ráj, z.s. http://www.sevceskyraj.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. https://sever.ekologickavychova.cz/sever-horni-marsov/ops/
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace https://www.svcivancice.cz
Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace http://www.svcoo.cz
Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, z.s. http://www.halahoj.org
T4M z.ú.
Táborový spolek Kormidlo https://www.kormidlo.org
Talent 4you, z.s.
TBM, z. s. http://www.cesketabory.cz/organizatori/22828699-tbm-z-s.html
The trip to fancy, z. s. http://www.thetriptofancy.cz
TIB, z.s. https://tib.cz
Věda nás baví o.p.s. https://www.vedanasbavi.cz
Veselá věda z. ú. https://www.veselaveda.cz
Všemi vjemy, z.s. https://www.vsemivjemy.cz
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. https://www.dakol-karvina.cz
Žijeme naplno


