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9. PPLH
Berdiri pada tahun '97, awalnya di Jawa Timur kemudian di Makassar lalu Bali, komunitas ini bersifat indiependent, memiliki misi, masyarakat sejahtera
dengan pengendalian lingkungan yang asri dan sejahtera
10. Duta Sanitasi
Bukanlah komunitas, melainkan perkumpulan anak anak, yang berperestasi di bidang sanitasi. mereka juara karena sudah mengikuti lomba poster
dan karya tulis yang diadakan oleh sanker sistem pengembangan provinsi Bali. Lomba itu sendiri sudah diadakan sejak tahun 2008 sampai 2016
kemaren. kemudian anak anak yang berprestasi ini akan melakukan sosialisasi ke berbagai lingkungan rumah ataupun sekolah, tujuannya adalah
mendorong perilaku masyarakat yang tidak peduli akan sanitasi. sanitasi itu sendiri ada 3 sektor, yakni limbah, sampah dan drynaste.
11. Trash Stock
Didirikan 2015 lalu, bergerak di bidang musik, artistik dan non formal education, mereka mengembangkan seni dari sampah sampah, bagi mereka
semua benda entah itu sampah sekalipun memiliki nilai seni yang tinggi. intinya Trash Stock adalah komunitas seniman yang semua tergabung untuk
membersihkan Bali, setiap apapun yang dibuang bisa kembali lagi menjadi hal hal seni. visi dan misi nya adalah bisa menginspirasi anak anak muda,
mengganti kebiasaan menggunakan plastik dan membawa dampak postif yang besar, karena masyarakat seolah tidak peduli.
12. IDEP
Adalah yayasan, berdomisili di Sukawati, berdiri sudah 18 tahun, sejk tahun '99. memiliki visi dan misi membantu orang agar mereka bisa membantu
dirinya sendiri. mereka banyak melakukan projek bidang kebencanaan, seperti Aceh dan sinabung, mereka banyak membantu dalam bedah rumah
dan lain sebagainya. untuk projek mereka yang sekarang, mereka sedang membangun BWP(Bali Water Protection)
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