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1 Урядовий портал державний сайт Прем’єр-міністр привітав студентів Української академії лідерства з початком навчального року11.09.2021 національне https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-privitav-studentiv-ukrayinskoyi-akademiyi-liderstva-z-pochatkom-navchalnogo-roku 

2 Вінницька районна державна адміністраціядержавний сайт Прем’єр-міністр привітав студентів Української академії лідерства з початком навчального року11.09.2021 регіональне https://www.vinrda.gov.ua/news/top-novyny/premier-ministr-pryvitav-studentiv-ukrainskoi-akademii-liderstva-z-pochatkom-navchalnoho-roku 

3 7 днів онлайн-видання Прем’єр-міністр України привітав студентів12.09.2021 регіональне https://7dniv.rv.ua/suspilstvo/prem-ier-ministr-ukrainy-pryvitav-studentiv/

4 Inshe.TV онлайн-видання У Миколаєві студенти УАЛ згадали імена всіх загиблих героїв російсько-української війни14.10.2021 регіональне https://inshe.tv/nikolaev/2021-10-14/637157/ 

5 24 канал Львів онлайн-видання У Львові зачитали імена усіх загиблих Героїв російсько-української війни14.10.2021 регіональне 141 https://24tv.ua/lviv/lvovi-zachitali-imena-usih-zagiblih-geroyiv-rosiysko-novini-oos_n1769510 

6 Вголос онлайн-видання У Львові та ще чотирьох містах поіменно згадали всіх загиблих героїв російсько-української війни14.10.2021 регіональне https://vgolos.ua/news/u-lvovi-ta-shche-chotiroh-mistah-poimenno-zgadali-vsih-zagiblih-geroyiv-rosiysko-ukrayinskoyi-viyni_1409446.html 

7 Кулемет онлайн-видання У Львові та ще чотирьох містах згадали імена загиблих героїв російсько-української війни14.10.2021 регіональне 178 https://www.kulemet.com/u-lvovi-ta-shhe-chotyroh-mistah-zgadaly-imena-zagyblyh-geroyiv-rosijsko-ukrayinskoyi-vijny-foto/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=u-lvovi-ta-shhe-chotyroh-mistah-zgadaly-imena-zagyblyh-geroyiv-rosijsko-ukrayinskoyi-vijny-foto 

8 Телеканал НТА телебачення Як у Львові відзначили День захисника та захисниці України14.10.2021 регіональне 224 https://www.youtube.com/watch?v=taG1-nXlj3s 

9 Четверта студія онлайн-видання У Львові та ще чотирьох містах згадали імена загиблих героїв російсько-української війни14.10.2021 регіональне 90 https://4studio.com.ua/galereya/u-lvovi-ta-shhe-chotyroh-mistah-zgadaly-imena-zagyblyh-geroyiv-rosijsko-ukrayinskoyi-vijny-foto/ 

10 Еспресо.Захід онлайн-видання Згадати кожного. Студенти зі Львова приєдналися до акції вшанування пам’яті загиблих воїнів14.10.2021 регіональне https://zahid.espreso.tv/zgadati-kozhnogo-studenti-zi-lvova-priednalisya-do-aktsii-vshanuvannya-pamyati-zagiblikh-voiniv?amp 

11 Львівська міська рада державний сайт У Львові та ще чотирьох містах згадали імена загиблих Героїв російсько-української війни14.10.2021 регіональне https://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/288635-u-lvovi-ta-shche-chotyrokh-mistakh-zhadaly-imena-zahyblykh-heroiv-rosiisko-ukrainskoi-viiny 

12 Рубрика онлайн-видання Студенти вручили урядовцям газету з ненародженими Нобелівськими лауреатами27.11.2021 національне https://rubryka.com/2021/11/27/studenty-vruchyly-uryadovtsyam-gazetu-z-nenarodzhenymy-nobelivskymy-laureatamy/ 

13 Депо онлайн-видання Як вінничани вшановуватимуть пам'ять замордованих голодом українців26.11.2021 регіональне 300 https://vn.depo.ua/ukr/vn/golozhdomor-202111261394835 

14 Рубрика онлайн-видання Студенти вручили чиновникам газету с нерожденными Нобеливскими лауреатами27.11.2021 національне 200  https://rubryka.com/ru/2021/11/27/studenty-vruchyly-uryadovtsyam-gazetu-z-nenarodzhenymy-nobelivskymy-laureatamy/ 

15 Суспільне онлайн-видання "Непораховані 1932-33": У Вінниці вшанували пам'ять жертв Голодомору27.11.2021 регіональне 401 https://suspilne.media/184432-neporahovani-1932-33-u-vinnici-vsanuvali-pamat-zertv-golodomoru/ 

16 Четверта студія онлайн-видання Садовому вручили газету з ненародженими Нобелівськими лауреатами27.11.2021 регіональне 200 https://4studio.com.ua/novyny/sadovomu-vruchyly-gazetu-z-nenarodzhenymy-nobelivskymy-laureatamy/ 

17 Еспресо.Захід онлайн-видання Студенти поспілкувалися з львів'янами про Голодомор28.11.2021 регіональне 401 https://zahid.espreso.tv/studenti-pospilkuvalisya-z-lvivyanami-pro-golodomor 

18 24 канал. Львів онлайн-видання Ненароджені Нобелівські лауреати: львівські студенти провели щемливу акцію до роковин Голодомору28.11.2021 регіональне 200 https://24tv.ua/lviv/nenarodzheni-nobelivski-laureati-lvivski-studenti-novini-lviv_n1805938 

19 Свідомі онлайн-видання Студенти УАЛ вручили урядовцям порожню газету зі списком українських ненароджених Нобелівських лауреатів27.11.2021 національне 1000 https://www.instagram.com/p/CWx-YfDN6lH/?utm_medium=copy_link 

20 Свідомі онлайн-видання Студенти УАЛ вручили урядовцям порожню газету зі списком українських ненароджених Нобелівських лауреатів28.11.2021 національне 1500 https://www.facebook.com/110706153712078/posts/623893902393298/ 

21 24 канал онлайн-видання Львівські студенти провели акцію до роковин Голодмору30.11.2021 національне 1000 https://www.instagram.com/p/CW32e-7LhjP/?utm_medium=copy_link 

22 24 канал онлайн-видання Їжу, яку їли закатовані сталінським режимом під час Голодомору27.11.2021 національне 1000 https://www.instagram.com/p/CWxn3DLIZwQ/?utm_medium=copy_link 

23 НТА телебачення Випробовування Голодом: тяжкі уроки історії, які не зламали українців26.11.2021 регіональне 1000 https://youtu.be/ar4f2MRaER0 

24 Міністерство молоді та спорту Українидержавний сайт Молодьспорту долучилося до акції "Непораховані з 1932" до Дня пам'яті жертв Голодомору в Україні26.11.2021 національне 5000 https://www.facebook.com/114339026872557/posts/455357679437355/ 

25 Департамент молодіжної політики Міністерства молоді та спортудержавний сайт Напередодні Дня вшанування пам'яті жертв голодоморів заступник міністра молоді та спорту зустрілась зі студентами Української академії лідерства26.11.2021 національне 200 https://www.facebook.com/586820924820532/posts/2222427041259904/ 

26 Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграціїдержавний сайт Молоді люди вирішили організувати акцію "Непораховані з 1932"27.11.2021 національне 700 https://www.facebook.com/971688062945814/posts/4596362797144971/ 

27 Новинар онлайн-видання Непораховані Нобелівські лауреати України: студенти нагадали урядовцям, що треба розповідати світу про Голодомор27.11.2021 національне 2000 https://novynarnia.com/2021/11/27/neporahovani-nobelivski-laureaty-ukrayiny-studenty-nagadaly-uryadovczyam-shho-treba-rozpovidaty-svitu-pro-golodomor-foto-video/ 

28 Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄСдержавний сайт Інформацією про геноцид нашого народу презентували в Комітеті студенти Української академії лідерства1.12.2021 національне 100 https://www.facebook.com/108735204079202/posts/429277065358346/

29 Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄСдержавний сайт Інформацією про геноцид нашого народу презентували в Комітеті студенти Української академії лідерства1.12.2021 національне 150 http://comeuroint.rada.gov.ua/news/main_news/73564.html?fbclid=IwAR0VAwVbWVt5losIFw3NDn7ymmoq6M_mYXCRM5d6ukzKI38ua7fPdPmL1Ps 

30 Львівська міська рада державний сайт Студенти УАЛ вручили меру Львова газету з ненародженими Нобелівськими лауретами27.11.2021 регіональне 200 https://city-adm.lviv.ua/news/society/youth-policy/289326-studenty-ual-vruchyly-meru-lvova-hazetu-z-nenarodzhenymy-nobelivskymy-laureatamy 

31 Рубрика онлайн-видання Топ-5 "творців змін" в освіті: за кого проголосуєте ви?20.10.2021 національне 300 https://rubryka.com/article/change-drivers-edu/ 

32 Глузд онлайн-видання Українська академія любові, АБО коротко про мої два місяці навчання в УАЛі31.10.2021 національне 5889 https://gluzd.org.ua/articles/ukrainska-akademiia-liubovi-abo-korotko-pro-moi-dva-misiatsi-navchannia-v-uali/ 

33 Укрінформ онлайн-видання Як позбутися патерналізму: уроки лідерства в контексті національно-патріотичного виховання3.11.2021 національне 500 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343791-ak-pozbutisa-paternalizmu-uroki-liderstva-v-konteksti-nacionalnopatrioticnogo-vihovanna.html 

34 Армія FM радіо Вплив духовності і етичного виховання на патріотичну сферу6.10.2021 національне 600 https://www.youtube.com/watch?v=FpWwR8Uf0fM 

35 Рубрика онлайн-видання Вони лупають цю скалу: стало відомо, хто отримав звання "Творців змін"6.10.2021 національне 800 https://rubryka.com/article/tvortsi-zmin-peremozhtsi/ 

36 Детектор медіа онлайн-видання Триває голосування за "Творців змін" у новоствореному онлайн-довіднику про громадські ініціативи1.11.2021 національне 792 https://zz.detector.media/community/texts/184624/2021-11-01-tryvaie-golosuvannya-za-tvortsiv-zmin-u-novostvorenomu-onlayn-dovidnyku-pro-gromadski-initsiatyvy/ 

37 Новоград.City онлайн-видання Українська академія лідерства - корисна освіта3.11.2021 регональне 474 https://novograd.city/articles/173087/ukrainska-akademiya-liderstva-korisna-osvita 

38 Forum TV (Canada) телебачення Ukrainian Leadership Academy 27.11.2021 міжнародне 330 https://www.youtube.com/watch?v=-_tlrHEJLg8 

https://7dniv.rv.ua/suspilstvo/prem-ier-ministr-ukrainy-pryvitav-studentiv/
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39 Рубрика онлайн-видання Як зробити свято для дітей у прифронтовій зоні? Чарівником може стати кожен українець16.11.2021 національне 143 https://rubryka.com/article/oleny-sviatogo-mikolaya/ 

40 Район.in.ua онлайн-видання Цілісна особистість, мистецтво комунікації: вчителі з Іваничивщіна взяли участь у форумі "Лідерство в освіті"14.12.2021 регональне 301 https://rayon.in.ua/news/463209-tsilisna-osobistist-mistetstvo-komunikatsii-vchiteli-z-ivanichivshchina-vzyali-uchast-u-forumi-liderstvo-v-osviti 

41 Тиждень газета національне 5000 Стаття в газеті 

42 Довженко центр Instagram сторінка Сьогодні в Гончаренко центр Дергачі була цікава зустріч.13.12.2021 національне 535 https://www.instagram.com/goncharenkocentre_dergachi/p/CXbvMh6tIwW/?utm_medium=copy_link

43 Новини Кривбасу Телебачення Новини Кривбасу 1 грудня: подорожчання проїзду, побиття, нова ілюмінація01.12.2021 регіональне 1920 https://youtu.be/Wf4CNiHTs-w
44 Арселор Міттал Instagram сторінка 30 молодих лідерів навчаються, розвиваються, подорожують та черпають досвід від топуправлінців країни, щоб взяти на себе відповідальність за майбутнє України02.12.2021 регіональне 700 https://www.instagram.com/p/CW_DGMyoqo7/?utm_medium=copy_link

45 Анонс вечорниць онлайн-видання Суботня добірка подій 11.12.2021 регіональне 120 https://t.me/mistoxa/1689

46 Docudays Facebook сторінка/групаДякуємо УАЛ Харків за запрошення та обговорення фільму 'Колектив'!07.12.2021 національне 100 https://www.facebook.com/1498176177115295/posts/2989077324691832/?app=fbl

47 Shelter+ Facebook сторінка/групаЗавтра УАЛ Харків в гостях в Культурно-громадський центр ШELTER+29.11.2021 регіональне 100 https://www.facebook.com/186912901351152/posts/6590205961021782/?app=fbl

48 Shelter+ Facebook сторінка/групаСьогодні познайомили молодь УАЛ Харків з діяльністю Шелтер Плюс.30.11.2021 регіональне 100 https://www.facebook.com/186912901351152/posts/6597386856970359/?app=fbl
49 World cleanup day Facebook сторінка/групаУАЛ Харків також долучилася до World Cleanup Day 2021!30.11.2021 національне 100 https://www.facebook.com/1578320929076311/posts/3035292530045803/?app=fbl

50 Максим Безверхий Facebook сторінка/групаБагато депутатів-колег обіцяли дати «свою оцінку» сьогоднішній сесії, та до сих пір мовчанка.21.12.2021 національне 200 https://www.facebook.com/100001725669057/posts/4738825389518270/?app=fbl
51 Михайло Винницький Facebook сторінка/групаСьогодні в УАЛ Харків провели три інтелектуальні розвідки про те, як "бути справжнім"19.11.2021 національне 2000 https://www.facebook.com/100001240792612/posts/5040925149292128/?app=fbl

52 Ярослав Юрчишин Facebook сторінка/групаКожне завтра починається вже сьогодні.15.10.2021 національне 5000 https://www.facebook.com/100001215950537/posts/4726554627395022/?app=fbl

53 Новоград-Волинська молодіжна радаFacebook сторінка/групаКожна людина повинна знати історію своєї країни31.12.2021 регіональне 500 https://fb.watch/an7rDFuSXw/

54 Factor Group of Companies Facebook сторінка/група"Нова радість стала, яка не бувала!" - принесли студенти УАЛ Харків благу вість до головного офісу Групи компаній "Фактор".12.01.2022 регіональне 1000https://www.facebook.com/492432017458875/posts/4772735459428488/?app=fbl

55 Александр Колб Facebook сторінка/групаУАЛ Харків завітали до нас з вітаннями та вертепом. Дуже мотивована та крута молодь в нас підростає.12.01.2022 регіональне 4000https://www.facebook.com/100001105151630/posts/4813292602050864/?app=fbl

56 Young business club Kharkiv Instagram сторінка Новий рік — час починань, відкриттів і нових звершень!10.01.2022 регіональне 500https://www.instagram.com/p/CYjp17yNE8m/?utm_medium=copy_link

57 Анна Чайка Facebook сторінка/групаДо нас сьогодні з вертепом завітали з УАЛ Харків.14.01.2022 регіональне 1500https://www.facebook.com/100001380586294/posts/4768208156568490/?app=fbl

58 Відкритий доступ Радіо Вертеп фест 2022 у Харкові 14.01.2022 регіональне 3000https://www.mixcloud.com/oblradio_kharkiv/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82-2022-%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96/

59 Kharkiv IT Cluster Facebook сторінка/групаРіздвяний вертеп від УАЛ Харків! 14.01.2022 регіональне 700https://www.facebook.com/1048502678508233/posts/8803535119671578/?app=fbl

60 Суспільне Харків Телебачення Як готуються до «Вертеп-фесту» у Харкові14.01.2022 регіональне 6000 https://youtu.be/J7QYSeFdcdI

61 Олесь Штефчук Facebook сторінка/групаВже можна скласти список найбільш авангардних харківських вертепів:15.01.2022 регіональне 1000https://www.facebook.com/1644982505/posts/10225506131033893/?app=fbl

62 Ірина Гаєва Facebook сторінка/групаСьогодні у нас був шостій вже Вертеп-Фест.15.01.2022 регіональне 1000https://www.facebook.com/100008102950064/posts/3131878183758916/?app=fbl

63 Вечірні новини Телебачення У Харкові відбувся традиційний «Вертеп-Фест»17.01.2022 регіональне 8000https://www.youtube.com/watch?v=9yGF2sdOTBA&ab_channel=%D0%92%D0%95%D0%A7%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%86%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98

64 Хабідей Зміїв Instagram сторінка ьогодні 22 січня 2022 року відбулася зустріч з молоддю громади🚀22.01.2022 регіональне 300https://www.instagram.com/hub_idei_zmiyiv/p/CZCYQLMNJvs/?utm_medium=copy_link

65 Суспільне Львів Онлайн медіа "Це великий день для України": до Дня Соборності львів'яни утворили "живий ланцюг"22.01.2022 регіональне 300https://suspilne.media/200155-ce-velikij-den-dla-ukraini-do-dna-sobornosti-lvivani-utvorili-zivij-lancug/

66 ЛЮК Онлайн медіа «Коли я приїхала, Харків здавався сірим, депресивним і “совковим”. Тепер я в нього закохана». Харків очима нехарків'ян03.02.2022 регіональне 300https://lyuk.media/behind-city/kharkiv-from-outside/

67 КМДШ Instagram сторінка Медіаосвіта для вчителів і не тільки06.02.2022 регіональне 110https://www.instagram.com/p/CZoeZ1BMqa0/?utm_medium=copy_link

68 Софія Білецька Instagram сторінка Целям свойственно осуществляться09.02.2022 регіональне 200https://www.instagram.com/tv/CZww7pbP-r5/?utm_medium=copy_link
69 News 12 телебачення ‘Dying for democracy’ - Stamford nonprofit concerned for students in Ukraine28.02.2022 міжнароднеhttps://connecticut.news12.com/amp/dying-for-democracy-stamford-nonprofit-concerned-for-students-in-ukraine

70 Dagbalet tv онлайн-видання Anya (21) vil kjempe i krigens episenter 02.03.2022 міжнародне https://www.dagbladet.no/nyheter/anya-21-vil-kjempe-i-krigens-episenter/75495976

71 Private equity news онлайн-видання The Ukrainian private equity associate swapping the suit for the bullet-proof vest02.03.2022 міжнароднеhttps://www.penews.com/articles/the-ukrainian-private-equity-associate-swapping-his-laptop-for-a-bullet-proof-vest-20220302

72 Dagbalet tv телебачення 13.03.2022 міжнародне https://www.dagbladet.no/?playVideo=BOTQgvrx&isLive=true

73 24 heures онлайн-видання Gai, il fait partie de l'armée LGBT+ d'Ukraine: «Je suis prêt à descendre dans la rue pour tuer des Russes»19.03.2022 міжнародне https://www.24heures.ca/2022/03/19/volodya-21-ans-gai-ukrainien-et-fier-de-letre-je-suis-pret-a-descendre-dans-la-rue-pour-tuer-des-russes?fbclid=IwAR3NKB0mX3imjsVO0rV7SZx6ZeqieBcqoubL1Lv41HlgvNjtRM4X0rba1pg

74 The Guardian ютуб Inside Ukraine's reserve army: 'anxiously waiting for the enemy to arrive'12.03.2022 міжнародне https://www.youtube.com/watch?v=TH-b80rYcLA

75 Zn.ua онлайн-видання Корисні контакти: все для дітей 14.03.2022 національне https://zn.ua/ukr/UKRAINE/korisni-kontakti-vse-dlja-ditej.html
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76 Ynet онлайн-видання Підняття бойового духу в підвалі українців, які стали секретним тилом24.03.2022 міжнародне https://m.ynet.co.il/articles/h1gkmbcgc?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_content=internal#autoplay

77 Mega TV телебачення Вони втекли з пекла Маріуполя 29.03.2022 міжнародне https://www.facebook.com/vicky.karavaltsiou/videos/1180804885993805

78 Новое время онлайн-видання Письменник та історик Юваль Ной Харарі провів зустріч з українськими студентами24.05.2022 національне 2412 https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yuval-noy-harari-pro-svit-pislya-viyni-v-ukrajini-novini-ukrajini-50244718.html

79 Forbes онлайн-видання Юваль Ной Харарі про те, як війна в Україні змінить світ26.05.2022 національне https://forbes.ua/inside/putin-khotiv-zrobiti-rosiyu-velikoyu-a-zrobit-provintsieyu-kitayskoi-imperii-yuval-noy-kharari-pro-te-yak-viyna-v-ukraini-zminit-svit-26052022-6239?fbclid=IwAR29BbZa70eCVW0V8K67TIP9Lm2TQC86b4sGLBGfnI50fuWBEN6wg1VHw-4

80 ТРК Март Youtube Радіодиктант 09.11.2022 регіональне 200https://www.youtube.com/watch?v=SxqCH6C2p8E

81 Суспільне Миколаїв Youtube У Миколаєві з'явились компостувальні майданчики20.11.2022 регіональне 1453https://www.youtube.com/watch?v=DHO7QqYSdyw&t=108s

82 Агенція розвитку Миколаєва Facebook сторінка/групаПост про волонтерство 29.11.2022 регіональне 200https://www.facebook.com/MykolaivDevelopmentAgency/posts/1495337694182430?__cft__[0]=AZV8zG-jMT8p9HSr77m_mzhgU0spo_ip5SudUXmm13FH6r7W8vwz2RoBNai9MqyKufK5ERXdvHRIQFJdp26mWQ4UAX67D10TQ0Y6iIfRSqThCDizkp5ZovD5c1NaFpUt-gtPmSGRjjmLX-8n4AzkwoGgO1JJXmk3katkgNpE-9pSaqdEvpPEkQyLCP_gVzXPNN4&__tn__=%2CO%2CP-R

83 Марія Мрук Facebook сторінка/групаПост про волонтерство 01.12.2022 регіональне 300https://www.facebook.com/marynamruk/posts/3160976047521925?__cft__[0]=AZUpLCaZrYsTRzHe5idMOTbA_Oh4qB9KnMFcGjWKh6AzVDYSu4XUn1gzJ24DekGE6vy4YQ0lcd-hgrjNpXsbWiN9omWmfSdqGv7EfE6kSaRdKQ6dNeTd027JONWx_mZjpdoD-gRtRsGCfPxQmn-Q8iHi3_qz80wWHc20atIBKubS8A&__tn__=%2CO%2CP-R

84 Свідок Онлайн медіа В Николаеве открывается Мастерская Святого Николая: волшебником может стать каждый06.12.2022 регіональне 500 https://svidok.info/uk/news/60126

85 НикВести Онлайн медіа В Николаеве открывается Мастерская Святого Николая07.12.2022 регіональне 1000 https://nikvesti.com/news/politics/235776

86 Паляниця Онлайн медіа Волонтерство в майстерні Святого Миколая09.12.2022 регіональне 400https://platforma.volunteer.country/events/volonterstvo-v-maisterni-sviatoho-mykolaia

87 Агенція розвитку Миколаєва Facebook сторінка/група 13.12.2022 регіональне 200https://www.facebook.com/MykolaivDevelopmentAgency/posts/1505477909835075

88 Центр екологічної інформації та культуриFacebook сторінка/групаЖиття в стилі Еко 03.12.2022 регіональне 200https://www.facebook.com/ecolibrary/posts/3015396062037267

89 Уля Винник Онлайн медіа Про Майстерню від журналістки 14.12.2022 регіональне 400https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1104458113655528&id=100022740481239

90 Март Онлайн медіа В останній день міських екологічних читань студенти УАЛ власноруч розмалювали екоторбинки03.12.2022 регіональне 300https://trkmart.tv/v-ostanniy-den-miskykh-ekolohichnykh-chytan-studenty-ual-vlasnoruch-rozmaliuvaly-ekotorbynky/

91 Укрзалізниця Онлайн медіа Найфестивальніші маршрути України14.12.2022 регіональне 10000 https://www.uz.gov.ua/fest2021/index2.html

92 512 Онлайн медіа В Николаеве открылась мастерская Святого Николая, - ФОТО, ВИДЕО14.12.2022 регіональне 100https://www.0512.com.ua/news/3279664/v-nikolaeve-otkrylas-masterskaa-svatogo-nikolaa-foto-video?fbclid=IwAR0d91mNc_3JjvHQ1v5AQ03dQJarBjr9gLdTVfq8Gmb-3MS2FFNs_U-7kMU

93 Об'єктив Youtube Об'єктив 14 12 21 У Миколаєві запрацювала Майстерня Святого Миколая13.12.2022 регіональне 1000https://www.youtube.com/watch?v=0cdhGLIXE3M

94 Суспільне Миколаїв Instagram сторінка Вертеп 12.01.2022 регіональне 500 https://www.instagram.com/p/CYozB3aMgdO/

95 Niklife Онлайн медіа «Будемо колядувати»: студенты УАЛ поздравили николаевских чиновников с новогодними праздниками12.01.2022 регіональне 700 https://niklife.com.ua/politics/73363

96 НикВести Онлайн медіа По Николаеву курсирует «Святочный троллейбус»12.01.2022 регіональне 3000 https://nikvesti.com/news/politics/238490

97 512 Онлайн медіа На радость пассажирам: В Николаеве курсировал "Святочный троллейбус", - ФОТО, ВИДЕО12.01.2022 регіональне 100https://www.0512.com.ua/news/3304676/na-radost-passaziram-v-nikolaeve-kursiroval-svatocnyj-trollejbus-foto-video

98 Вечерний Николаев Онлайн медіа По Никорлаеву катался рождественский тролейбус12.01.2022 регіональне 5000https://vn.mk.ua/po-nikolaevu-katalsya-rozhdestvenskij-trollejbus/

99 Подробности Онлайн медіа У Миколаєві вийшов на маршрут святковий тролейбус12.01.2022 регіональне 3000https://podrobnosti.ua/2435297-u-mikolav-vijshov-na-marshrut-svjatkovij-trolejbus-pasazhiram-spvajut-rzdvjan-psn.html

100 НикВести Онлайн медіа В субботу по Николаеву будет ездить "Святочньій тролейбус"13.01.2022 регіональне 1000 https://nikvesti.com/news/culture/238367

101 Миколаївська міська рада Онлайн медіа Студенти УАЛ зі святковим вертепом завітали до міської ради13.01.2022 регіональне 2000 https://mkrada.gov.ua/news/15850.html

102 Захід.нет Онлайн медіа Українська академія лідерства переїжджає з Миколаєва до Франківська27.01.2022 регіональне 289https://zaxid.net/ukrayinska_akademiya_liderstva_pereyizhdzhaye_z_mikolayeva_do_frankivska_n1534638

103 Суспільне Онлайн медіа До Івано-Франківська з Миколаєва переїде Українська академія лідерства УТОЧНЕНО27.01.2022 регіональне 5000https://suspilne.media/201331-poki-e-zagroza-vtorgnenna-do-frankivska-z-mikolaeva-pereide-ukrainska-akademia-liderstva/

104 Суспільне Онлайн медіа "Не тільки захищатися, але й бути разом". В Івано-Франківську відзначили День єднання ДОПОВНЕНО16.02.2022 регіональне 5000https://suspilne.media/207484-ne-tilki-zahisatisa-ale-j-buti-razom-v-ivano-frankivsku-vidznacili-den-ednanna/

105 Укрінформ Онлайн медіа Миколаїв: один день з молодими лідерами14.02.2022 регіональне 1000https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3403590-mikolaiv-odin-den-z-molodimi-liderami.html

106 KURS Онлайн медіа Українська академія лідерства відправить студентів з Миколаєва досліджувати Прикарпаття26.01.2022 регіональне 100 https://kurs.if.ua/society/ukrayinska-akademiya-liderstva-pereyizhdzhaye-z-mykolayeva-do-frankivska/

107 UA: Карпати Онлайн медіа До Івано-Франківська з Миколаєва переїде Українська академія лідерства26.01.2022 регіональне 500 https://suspilne.media/201331-poki-e-zagroza-vtorgnenna-do-frankivska-z-mikolaeva-pereide-ukrainska-akademia-liderstva/

108 Репортер Онлайн медіа Українська академія лідерства переїжджає з Миколаєва до Франківська26.01.2022 регіональне 1150 https://report.if.ua/lyudy/ukrayinska-akademiya-liderstva-pereyizhdzhaye-z-mykolayeva-do-frankivska/

109 ZAXID Онлайн медіа Українська академія лідерства переїжджає з Миколаєва до Франківська26.01.2022 регіональне 308 https://zaxid.net/ukrayinska_akademiya_liderstva_pereyizhdzhaye_z_mikolayeva_do_frankivska_n1534638

110 Галицький кореспондент Онлайн медіа В Івано-Франківськ тимчасово переїжджає Українська академія лідерства26.01.2022 регіональне 100 https://gk-press.if.ua/v-ivano-frankivsk-tymchasovo-pereyizhdzhaye-ukrayinska-akademiya-liderstva/

111 Старенькі Онлайн медіа Волонтери на благодійній організації Старенькі05.11.2022 регіональне 300 https://www.instagram.com/p/CV5dSdTN3RC/?utm_medium=copy_link

112 Київська пуща Онлайн медіа Прибирання пущанського заповідника10.11.2022 регіональне 100 https://www.facebook.com/102193938081141/posts/422739409359924/?d=n

113 Семиярусна гора Онлайн медіа Семиярусна гора 30.11.2022 національне 400 https://www.facebook.com/sevenhora7/posts/149346900761011
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https://gk-press.if.ua/v-ivano-frankivsk-tymchasovo-pereyizhdzhaye-ukrayinska-akademiya-liderstva/
https://www.instagram.com/p/CV5dSdTN3RC/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/102193938081141/posts/422739409359924/?d=n
https://www.facebook.com/sevenhora7/posts/149346900761011
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114 Global Teacher Prize Ukraine Онлайн медіа Global Teacher Prize Ukraine 25.11.2022 національне 500 https://www.facebook.com/GlobalTeacherPrizeUkraine/posts/1502023183499557

115 Фундація Загорій Онлайн медіа В УКРАЇНІ З’ЯВИВСЯ ТЕЛЕГРАМ-БОТ ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ02.12.2022 національне 50 https://media.zagoriy.foundation/novyny-blagodijnosti/v-ukrayini-zyavyvsya-telegram-bot-dlya-volonteriv/

116 Освіторія медіа Онлайн медіа 10-денний марафон добрих справ, долучитись до якого можна із будь-якої точки України01.12.2022 національне 100 https://www.instagram.com/p/CW5xAFpKBOS/?utm_medium=share_sheet

117 Освіторія медіа Онлайн медіа Подкаст Освіторія 25.11.2022 національне 500 https://www.facebook.com/osvitoria.media/posts/1577093039302406

118 Освіторія медіа Онлайн медіа Навички майбутнього: як їх розвинути в собі та учнях?25.11.2022 національне 7000 https://osvitoria.media/experience/navychky-majbutnogo-yak-yih-rozvynuty-v-sobi-ta-uchnyah/?fbclid=IwAR2njYrayY1GSsOktLuGTh2y52RAms5F16B1lQI9PAJYoxYLxyoeaTbIyBg

119 Міністерство молоді та спортуОнлайн медіа Вертеп у Міністерстві молоді та спорту18.01.2022 національне 100 https://www.facebook.com/minmolodsport/posts/234673878834912

120 Райфайзен Банк Онлайн медіа Вертеп в Райфайзен Банк Аваль 17.01.2022 національне 150 https://www.facebook.com/raiffeisen.ua/posts/4827860600616596

121 BGV Group Management Онлайн медіа Вертеп в BGV Group Management12.01.2022 національне 80 https://www.facebook.com/100000684366983/posts/5148140165218745/?d=n

122 Стрий ТБ Онлайн медіа Презентація Академії на Стрий ТБ05.01.2022 регіональне 200 https://www.instagram.com/p/CY_RyUGBQVM/
123 Вежа Онлайн медіа Як неформальна освіта сприяє самопізнанню? Вежа22.12.2021 регіональне 500 https://www.vezha.org/yak-neformalna-osvita-spryyaye-samopiznannyu/

124 Укрінформ Онлайн медіа Перший український банк їжі на «маршруті добра»04.11.2021 національне 200 https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3343971-persij-ukrainskij-bank-izi-na-marsruti-dobra.html

125 Lviv Post Онлайн медіа «Тарілка» добра 11.11.2021 регіональне 100 https://www.lvivpost.net/suspilstvo/n/47911

126 Олександр Стародубцев Онлайн медіа Голова НАЗК Олександр Новіков та заступник Голови НАЗК Олександр Стародубцев провели лекції у Львівському осередку УАЛ🤓05.11.2021 національне 50 https://www.facebook.com/prosvita.nazk/posts/290211142958188

127 Аліна Михайлова Онлайн медіа Про політику 08.11.2021 національне 3000 https://www.facebook.com/MAlina.Mykhailova/posts/3039173559683896

128 Управління освіти Львова Facebook сторінка/групаПереможці першого етапу конкурсу «Привітна школа» розпочали навчання, яке проводить Українська академія лідерства 🔥15.11.2021 національне 500 https://www.facebook.com/EducationOfficeLviv/posts/1819871561546540

129 Голос змін Facebook сторінка/групаВіталій Троць, голова Фракція «Голос» у Львівській міській раді поділився зі студентами УАЛ Львів своїми міркуваннями про те, що молода людина може реально зробити в політиці. 👍17.11.2021 національне 300 https://www.facebook.com/goloszmin.lviv/posts/943947073217677

130 Голос Facebook сторінка/групаВіталій Троць, голова фракції «Голосу» у Львівська міська рада поділився зі студентами УАЛ Львів своїм досвідом, зокрема, розповів як став депутатом та якою є його робота в міській раді17.11.2021 національне 300 https://www.facebook.com/golos.factionlmr/posts/265714042146227

131 Твоє Місто Онлайн медіа У Львові з‘явиться Центр розвитку лідерства для молоді. Візуалізація24.11.2021 регіональне 500 https://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_zyavytsya_tsentr_rozvytku_liderstva_dlya_molodi_vizualizatsiya_125272.html

132 Укрінформ Онлайн медіа Перший український банк їжі на «маршруті добра»04.11.2021 національне 200 https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3343971-persij-ukrainskij-bank-izi-na-marsruti-dobra.html

133 Львівпост Онлайн медіа «Тарілка» добра 11.11.2021 національне 200 https://www.lvivpost.net/suspilstvo/n/47911

134 Твоє Місто Онлайн медіа У ЛЬВОВІ З‘ЯВИТЬСЯ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА ДЛЯ МОЛОДІ. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ24.11.2021 регіональне 400 https://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_zyavytsya_tsentr_rozvytku_liderstva_dlya_molodi_vizualizatsiya_125272.html

135 Телебачення Онлайн медіа Держпереворот Ахметова і Зеленського | Путін і війна | Революція |ПІДСУМКИ.НАЖИВО 26.11. 202126.11.2021 національне 1068 https://www.youtube.com/watch?v=-I3aORyqlyc&t=1924s

136 Еспресо Онлайн медіа Студенти поспілкувалися з львів’янами про Голодомор27.11.2021 регіональне 300 https://zahid.espreso.tv/studenti-pospilkuvalisya-z-lvivyanami-pro-golodomor

137 Львівська обласна державна адміністраціядержавний сайт Наші студенти є нашим майбутнім'', - Максим Козицький на зустрічі зі студентами УАЛ03.12.2021 регіональне 100 https://loda.gov.ua/news?id=64006

138 Львівська обласна державна адміністраціяОнлайн медіа Українська академія лідерства долучилася до стратегування молодіжної політики у громадах01.12.2021 регіональне 20 https://loda.gov.ua/news?id=63918

139 Лента. Львів державний сайт Наші студенти є нашим майбутнім'', - Максим Козицький на зустрічі зі студентами УАЛ03.12.2021 регіональне 70 http://lenta.lviv.ua/society/2021/12/03/276915.html

140 Львів. Медіа Онлайн медіа У Львові з’явились інфоволонтери боротьби з Covid-1902.12.2021 регіональне 20 https://lviv.media/koronavirus-holovni-novyny-dnia-23/

141 СокальІнфо Онлайн медіа УЧНІ ШКІЛ СОКАЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ ПРОЙШЛИ КУРС НАВЧАННЯ ДЛЯ ЯКІСНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ МОЛОДІЖНИХ ПРОЄКТІВ02.12.2021 регіональне 100 http://sokalinfo.com/02-32863-12.html

142 Шпальта Онлайн медіа Студенти Львівської академії лідерства проведуть у Чернівцях квартирник: як потрапити30.11.2021 регіональне 346 https://shpalta.media/2021/11/30/studenti-lvivskoi-akademii-liderstva-provedut-u-chernivcyax-kvartirnik-yak-potrapiti/

143 Позитивні Новини Онлайн медіа У середу, 1 грудня, студенти львівського осередку Українська академія лідерства проведуть квартирник для молоді у Чернівцях.30.11.2021 регіональне 619 https://tmtr.me/polittunnel/509/ (у примітках скриншот)

144 Телерадіокомпанія Броди Онлайн медіа Перспективну молодь Бродівської громади навчали тренери Української академії лідерства06.12.2021 регіональне 250 http://trkbrody.com/perspektyvnu-molod-brodivs-koi-hromady-navchaly-trenery-ukrains-koi-akademii-liderstva.html

145 32.ua Онлайн медіа У Львові студенти провели інфоволонтерство для жителів щодо ковіду та вакцинації11.12.2021 регіональне 50 https://www.032.ua/news/3278254/u-lvovi-studenti-proveli-infovolonterstvo-dla-ziteliv-sodo-kovidu-ta-vakcinacii

146 Львівська міська адмніістраціяОнлайн медіа Майже 40 студентів Львівського осередку УАЛ стали волонтерами боротьби з Covid-1911.12.2021 регіональне 377 https://city-adm.lviv.ua/news/society/youth-policy/289578-maizhe-40-studentiv-lvivskoho-oseredku-ual-staly-volonteramy-borotby-z-covid-19

147 Еспресо Онлайн медіа Львівські студенти розповіли містянам, як потрібно боротися з COVID-1909.12.2021 регіональне 100 https://zahid.espreso.tv/lvivski-studenti-rozpovili-mistyanam-yak-potribno-borotisya-z-covid-19

148 Галінфо Онлайн медіа Майже 40 студентів Львівського осередку УАЛ стали волонтерами боротьби з Covid-1911.12.2021 регіональне 100 https://galinfo.com.ua/news/mayzhe_40_studentiv_lvivskogo_oseredku_ual_staly_volonteramy_borotby_z_covid19_377032.html

149 Канал24 Онлайн медіа Єдиний шлях побороти пандемію: львівські студенти закликали людей вакцинуватися09.12.2021 регіональне 412 https://24tv.ua/lviv/yediniy-shlyah-poboroti-pandemiyu-lvivski-studenti-novini-lviv_n1815896

150 Стрийські посиденьки Онлайн медіа Нещодавно представники Львівського осередку Української академії лідерства завітали12.12.2021 регіональне 32 https://www.youtube.com/watch?v=0naMvFIkQYQ

151 Львівська обласна державна адміністраціядержавний сайт Українська академя лідерства допомагає громадам області стратегувати молодіжну політику01.12.2021 регіональне 200 https://sport.loda.gov.ua/new/home/01122021
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152 Львівська обласна державна адміністраціядержавний сайт На Львівщині завершили навчання молоді у межах форуму «Активна дія»11.12.2021 регіональне 50 https://loda.gov.ua/news?id=64286

153 Львівський ліцей телебачення Переможці дитячого проєкту “Friendly School”😉14.12.2021 регіональне 23 https://www.youtube.com/watch?v=Xud--HsdAHY&t=2s

154 Голос Бущини Онлайн медіа На Львівщині завершили навчання молоді у межах форуму «Активна дія»15.12.2021 регіональне 100 https://vbusk.com/osvita/na-lvivshini-zavershili-navchannia-molodi-y-mejah-forymy-aktivna-diia.html

155 Еспресо Онлайн медіа Копійка гривню береже. Львів’янам розкажуть, як правильно витрачати гроші20.12.2021 регіональне 50 https://zahid.espreso.tv/kopiyka-grivnyu-berezhe-lvivyanam-rozkazhut-yak-pravilno-vitrachati-groshi

156 Фортуна Онлайн медіа Gap year або чому я не вступала у виш10.12.2021 регіональне 40 https://fortuna-gazeta.com.ua/articles/gap-year-%d0%b0%d0%b1%d0%be-%d1%87%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%83-%d0%b2%d0%b8%d1%88/

157 Южка Онлайн медіа Щоб змiнити свiт - треба побачити свiт. Досвід про gap-year випускниці Южноукраїнської гімназії № 116.12.2021 регіональне 20 https://yuzhkanews.city/blogs/180367/schob-zminiti-svit-treba-pobachiti-svit-dosvid-pro-gap-year-vipusknici-yuzhnoukrainskoi-gimnazii-1

158 Глузд Онлайн медіа Мистецтво бути поряд: про менторство в Українській академії лідерства21.12.2021 регіональне 100 https://gluzd.org.ua/articles/halia-baluvana-vidkryla-shche-odyn-mahazyn-u-kolomyi-shcho-varto-znaty/

159 Друк Онлайн медіа У гостях у молоді - студенти Академії Лідерства17.12.2021 регіональне 300 https://drive.google.com/file/d/1YAxUDRFQOQ3IxZ-Sde0X1eSuEdhHxphr/view?usp=sharing

160 Галінфо Онлайн медіа На Львівщині завершили навчання молоді у межах форуму "Активна дія"15.12.2021 регіональне 200 https://galinfo.com.ua/news/na_lvivshchyni_zavershyly_navchannya_molodi_u_mezhah_forumu_aktyvna_diya_377230.html

161 Восточний проект Онлайн медіа Творимо себе – творимо Україну! 27.12.2021 регіональне 9301 https://vp.donetsk.ua/golos-naroda/101271-tvorimo-sebe-tvorimo-ukrajinu

162 SchoolLife Онлайн медіа Українська академія лідерства: можливість для твого GAP Year!21.01.2022 регіональне 413 https://www.schoollife.org.ua/ukrayinska-akademiya-liderstva-mozhlyvist-dlya-tvogo-gap-year/

163 Львівська правнича гімназія Онлайн медіа 21 грудня 2021 року охочі учні взяли участь у лекції “Ораторське мистецтво” від Української Академії Лідерства.21.01.2022 регіональне 40 http://law-gymnasia.lviv.ua/index.php/uchnivske-samovriaduvannia/samovriaduvannia1/941-oratorske-mystetstvo

164 Еспресо Онлайн медіа Традиції без нас чи ми без традицій? Блог Анастасії Железнякової21.01.2022 регіональне 100 https://zahid.espreso.tv/traditsii-bez-nas-chi-mi-bez-traditsiy-blog-anastasii-zheleznyakovoi

165 Львівська міська адмніістраціядержавний сайт У Львові нагородили переможців конкурсу на найкраще оформлення вітрин17.01.2022 регіональне 50 https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/290127-u-lvovi-nahorodyly-peremozhtsiv-konkursu-na-naikrashche-oformlennia-vitryn

166 Vgorode державний сайт МІСЦЯ ДЛЯ ІНСТАГРАМНИХ ФОТО: НАЗВАНО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ НА НАЙКРАЩЕ ОФОРМЛЕННЯ ВІТРИН У ЛЬВОВІ17.01.2022 регіональне 50 https://lviv.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/a1193909-mistsja-dlja-instahramnikh-foto-nazvano-peremozhtsiv-konkursu-na-najkrashche-oformlennja-vitrin-u-lvovi

167 Львівська обласна державна адміністраціядержавний сайт Вертеп і щедрівки: працівників Львівської ОДА привітали із зимовими святами14.01.2022 регіональне 20 https://loda.gov.ua/news?id=64874

168 Львівська міська рада телебачення У Львові нагородили переможців конкурсу на найкраще оформлення вітрин17.01.2022 регіональне 200 https://www.youtube.com/watch?v=mds0J2jr_aE

169 Львів.Медіа Онлайн медіа Молодіжний центр на колесах: як на Львівщині підтримують ініціативи молоді29.12.2021 регіональне 100 https://lviv.media/molodizhnyy-tsentr-na-kolesakh-iak-na-lvivshchyni-pidtrymuiut-initsiatyvy-molodi/

170 Твоє місто Онлайн медіа ЛЬВІВֹ’ЯН КЛИЧУТЬ НА БЛАГОДІЙНИЙ ВЕРТЕП ЗАДЛЯ ПОРЯТУНКУ 10-МІСЯЧНОГО ХЛОПЧИКА ЗІ СМА14.01.2022 регіональне 400 https://tvoemisto.tv/news/lvivyan_klychut_na_blagodiynyy_vertep_zadlya_poryatunku_10misyachnogo_hlopchyka_zi_sma_126831.html

171 Еспресо Онлайн медіа Дарина Роік. Волонтерство – рушійна сила сьогодення, адже вона формує свідому спільноту українців10.01.2022 регіональне 100 https://zahid.espreso.tv/darina-roik-volonterstvo-rushiyna-sila-sogodennya-adzhe-vona-formue-svidomu-spilnotu-ukraintsiv

172 Новоград.City Онлайн медіа Українська академія лідерства – корисна освіта03.11.2022 регіональне 271 https://novograd.city/articles/173087/ukrainska-akademiya-liderstva-korisna-osvita?fbclid=IwAR3VQm75Z_sM3YlWbV6OOZN_QnioyEisSEz4wUTze3RnsnERxnypMKThJyg

173 Новоград.City Онлайн медіа Українська академія лідерства – корисна освіта03.11.2022 регіональне 795 https://www.instagram.com/p/CV0EV4Fs7Sz/?utm_source=ig_web_copy_link

174 Новоград.City Онлайн медіа Психічне здоров'я для України 03.11.2022 регіональне 394 https://www.facebook.com/100000941145122/posts/6474901885884452/?d=n

175 КП "Щасливі тварини" телебачення КП «Щасливі тварини» та Українська академія лідерства09.11.2022 регіональне 65 https://www.youtube.com/watch?v=-DqAvtbNmkY

176 КП "Щасливі тварини" телебачення КП «Щасливі тварини» та Українська академія лідерства09.11.2022 регіональне 6500 Ефір на телебаченні

177 КП "Щасливі тварини" Онлайн медіа КП «Щасливі тварини» та Українська академія лідерства09.11.2022 регіональне 100 https://www.instagram.com/p/CWDO-fJKFes/?utm_source=ig_web_copy_link

178 КП "Щасливі тварини" телебачення КП «Щасливі тварини» та Українська академія лідерства04.11.2022 регіональне 876 https://www.facebook.com/100009043985084/posts/2867963483515090/?d=n

179 Маріупольське телебачення телебачення Психічне здоров'я для України 04.11.2022 регіональне 35 https://www.youtube.com/watch?v=ldrtpszj4t8

180 Маріупольське телебачення телебачення Психічне здоров'я для України 04.11.2022 регіональне 6500 Ефір на телебаченні

181 Маріупольське телебачення телебачення Психічне здоров'я для України 06.11.2022 регіональне 2187 https://www.facebook.com/108912897259781/posts/427102532107481/?d=n

182 Донеччина TV телебачення Триденний молодіжний форум відбувся у Маріуполі09.11.2022 регіональне 127 https://www.youtube.com/watch?v=jwxKPjUIDy4

183 Донеччина TV телебачення Триденний молодіжний форум відбувся у Маріуполі09.11.2022 регіональне 7500 Ефір на телебаченні

184 Донеччина TV телебачення Триденний молодіжний форум відбувся у Маріуполі09.11.2022 регіональне 227 https://fb.watch/9jghJlIZJ7/

185 Полтавська Думка онлайн медіа Про біг в Академії 18.11.2022 регіональне 21914 https://drive.google.com/file/d/1nP47eYvIOoK6IADNEkpcmyL6cAJKhqKF/view?usp=sharing

186 Полтава. Пресклуб онлайн медіа Про біг в Академії 17.11.2022 регіональне 50 https://pressclub.poltava.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%86%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE/

187 КПІ онлайн медіа Студентка ХПІ навчається лідерству30.11.2021 регіональне 1011 https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/2021/11/30/studentka-hpi-liderstvo/

188 КП "Щасливі тварини" онлайн медіа "МикоЛАЙ для песика" 14.12.2021 регіональне 436 https://www.facebook.com/groups/752358305394669/permalink/941413499822481/

189 КП "Щасливі тварини" онлайн медіа "МикоЛАЙ для песика" 14.12.2021 регіональне 264 https://www.instagram.com/p/CXeDH_nKhM3/?utm_medium=copy_link
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190 КП "Щасливі тварини" телебачення "МикоЛАЙ для песика" 15.12.2021 регіональне 67 https://www.youtube.com/watch?v=1ux62wXXsOM

191 КП "Щасливі тварини" телебачення "МикоЛАЙ для песика" 15.12.2021 регіональне 6500 Ефір на телебаченні

192 Instagram онлайн медіа "МикоЛАЙ для песика" 16.12.2021 регіональне 296 https://www.instagram.com/p/CXhHDuXKEPm/?utm_medium=copy_link

193 Укрінформ онлайн медіа Один день із життя тренера Української академії лідерства13.12.2021 регіональне 15000 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367878-odin-den-iz-zitta-trenera-ukrainskoi-akademii-liderstva.html

194 Твій простір онлайн медіа Час прокидатися! “Wake up” онлайн воркшоп від Центру розвитку лідерства у Маріуполі.06.12.2021 регіональне 2000 https://t.me/tviyspace/4063

195 КИЇВ онлайн медіа Вертепування в Києві 20.01.2022 регіональне 4200 https://t.me/Kievv/3294

196 Суспільне онлайн медіа У Чернівцях вчитимуть правильно облаштовувати укриття01.04.2022 регіональне 500https://suspilne.media/223926-u-cernivcah-vcitimut-pravilno-oblastovuvati-bomboshovisa/
197 Молодий буковинець онлайн медіа У Чернівцях волонтери розкажуть, як правильно облаштовувати безпечне укриття01.04.2022 регіональне 500 https://molbuk.ua/news/253159-u-chernivciakh-volontery-rozkazhut-iak-pravylno-oblashtuvaty-bezpechne-ukryttia.html
198 Літописець онлайн медіа У Чернівцях вчитимуть правильно облаштовувати укриття01.04.2022 регіональне 788http://ua-story.com.ua/107442-u-chernivczyah-vchytymut-pravylno-oblashtovuvaty-ukryttya.html
199 Шпальта онлайн медіа У Чернівцях вчитимуть правильно облаштовувати укриття31.03.2022 регіональне 500https://shpalta.media/2022/03/31/ual-zaproshuye-na-trening-u-chernivcyax-shhodo-pravilnogo-oblashtuvannya-ukrittya/

200 Прес-клуб онлайн медіа Українська академія лідерства завітає до Тернополя14.лют. регіональне 793 https://pressclub.te.ua/novyny/ukrayinska-akademiya-liderstva-zavitaye-do-ternopolya/
201 Тернопільська міська рада онлайн медіа Міський голова Сергій Надал привітав учасників Української академії лідерства з візитом у Тернопіль16.лют. регіональне 500 https://ternopilcity.gov.ua/news/57747.html

202 TV-4 телебачення
Студенти Київського та Маріупольського осередків Української академії лідерства приїхали в Тернопіль
 Телекомпанія TV-4 16.лют. регіональне 100 https://www.youtube.com/watch?v=TN86LvrAAdU&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8FTV-4

203 ІНТБ онлайн медіа Навчатимуть успішних людей: у Західноукраїнському національному університеті стартувала Українська академія лідерства16.лют. регіональне 569 https://intb.te.ua/2022/02/navchatymut-uspishnyh-lyudej-u-zahidnoukrayinskomu-naczionalnomu-universyteti-startuvala-ukrayinska-akademiya-liderstva/

204 ІНТБ онлайн медіа
У Західноукраїнському національному університеті стартувала Українська академія лідерства
 Телеканал ІНТБ 16.лют. регіональне 45 https://www.youtube.com/watch?v=PxIZiBtOghs&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%91

205 Ровесник онлайн медіа До Тернополя приїхали майже 80 студентів Української академії лідерства16.лют. регіональне 100 https://rovesnyknews.te.ua/do-ternopolia-pryikhaly-mayzhe-80-studentiv-ukrains-koi-akademii-liderstva/
206 TV-4 онлайн медіа Студенти Київського та Маріупольського осередків Української академії лідерства приїхали в Тернопіль16.лют. регіональне 1151 https://tv4.te.ua/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA/
207 Наш день онлайн медіа Українська академія лідерства стартує у ЗУНУ регіональне 100 https://nday.te.ua/ukrajinska-akademiya-liderstva-startuje-u-zunu/
208 Західноукраїнський національний університетонлайн медіа Урочисте привітання Української академії лідерства у ЗУНУ15.лют. регіональне 300 https://www.wunu.edu.ua/news/21446-urochiste-privtannja-ukrayinskoyi-akademyi-lderstva-u-zunu.html
209 ОбласТь онлайн медіа ДО ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ПРИЇХАЛА МОЛОДЬ З КИЄВА ТА МАРІУПОЛЯ15.лют. регіональне 300 https://oblast-te.com.ua/do-ternopilshhyny-pryyihala-molod-z-kyyeva-ta-mariupolya/#
210 За Збручем онлайн медіа Студенти Української академії лідерства долучилися до забігу навколо ставу12.лют. регіональне 150 https://zz.te.ua/studenty-ukrains-koi-akademii-liderstva-doluchylysia-do-zabihu-navkolo-stavu/
211 Вінницький технічний фаховий коледжонлайн медіа УАЛ Київ запрошує на 3-денний онлайн-курс із фінансової грамотності18.лют. регіональне 1000 https://www.facebook.com/vtc1964/posts/430145898904341
212 Контінентал Фармерз Груп онлайн медіа Спілкування з лідерами та професіоналами – чи не найкращий спосіб навчання та чудова мотивація для росту.22.лют. національне 1000 https://www.facebook.com/watch/?v=529442658788126&ref=sharing
213 NRC онлайн медіа Als Rusland Oekraïne inderdaad binnenvalt, zal het mentaal een ander land aantreffen18.02.2022 міжнародне 1000 https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/18/wij-oekrainers-zijn-in-2014-emotioneel-gevaccineerd-tegen-paniek-a4090747
214 телебачення 新たな揺さぶり“東部独立”の要請・・・ロシア“一部撤退”も警戒続く(2022年2月16日)16.02.2022 міжнародне 250 https://youtu.be/3GIBRnhw9tM
215 Center for Leadership of UCU онлайн медіа Кризове лідерство, робота з командою і саморегуляція. Провели зустріч із студентами УАЛ Львів. Адаптуємося та разом шукаємо шляхи продовження та підтримання освітнього процесу 📖😉12.03.2022 міжнародне 1000 https://www.facebook.com/LeadershipCenterUCU/posts/399708838626504
216 Вікторія Лавриненко, The Ukrainiansонлайн медіа Нещодавно мала чудовий досвід – вперше прочитала лекцію про подкасти для студентів. Щаслива, що мала таку нагоду перед вихованцями УАЛ Львів, адже з ними лекція була схожа скоріше на дискусію.21.02.2022 національне 1000 https://www.facebook.com/v.lavrynenko/posts/4955496107864575
217 Ynet радіо https://www.ynet.co.il/news/article/h1gkmbcgc24.03.2022 міжнародне 1000 https://m.ynet.co.il/articles/h1gkmbcgc?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_content=internal#autoplay

218 Радіо Skovoroda радіо Хоробрі геошки – Е1 – Українська академія лідерства21.04.2022 національне 982 https://soundcloud.com/radioskovoroda
219 Радіо Skovoroda радіо Хоробрі геошки – Е1 – Українська академія лідерства21.04.2022 національне 632 https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjE3MDcxMDI3MC9zb3VuZHMucnNz/episode/dGFnOnNvdW5kY2xvdWQsMjAxMDp0cmFja3MvMTI1NDQyNTU1MQ?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiQmMfbmLb3AhUAAAAAHQAAAAAQLg

220 Радіо Skovoroda радіо Хоробрі геошки – Е1 – Українська академія лідерства21.04.2022 національне 800 https://podcasts.apple.com/ua/podcast/radio-skovoroda/id1444864750?i=1000558279883
221 Elle онлайн медіа ЛЬВІВ’ЯН ТА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ МІСТА ЗАПРОШУЮТЬ СПІЛЬНО ВІДСВЯТКУВАТИ ВЕЛИКДЕНЬ: ЯК ДОЛУЧИТИСЯ18.04.2022 національне 3000 https://elle.ua/ludi/novosty/lvvyan-ta-pereselencv-msta-zaproshuyut-splno-vdsvyatkuvati-velikden-yak-doluchitisya/
222 Vgorode онлайн медіа ЛЬВІВ'ЯН ЗАКЛИКАЮТЬ 24 КВІТНЯ ПРИЙНЯТИ НА ВЕЛИКОДНІЙ СНІДАНОК ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ24.04.2022 регіональне 300 https://lviv.vgorode.ua/news/transport_y_ynfrastruktura/a1203323-lvivjan-zaklikajut-24-kvitnja-prijnjati-na-velikodnij-snidanok-pereselentsiv
223 Глузд онлайн медіа “Великдень як вдома”: як долучитися до проєкту19.04.2022 регіональне 300 https://gluzd.org.ua/articles/velykden-iak-vdoma-iak-doluchytysia-do-proiektu/
224 Голос онлайн медіа Львів’ян та переселенців міста запрошують спільно відсвяткувати Великдень18.04.2022 регіональне 300 http://www.golos.com.ua/news/158218

https://www.youtube.com/watch?v=1ux62wXXsOM
https://www.instagram.com/p/CXhHDuXKEPm/?utm_medium=copy_link
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367878-odin-den-iz-zitta-trenera-ukrainskoi-akademii-liderstva.html
https://t.me/tviyspace/4063
https://t.me/Kievv/3294
https://suspilne.media/223926-u-cernivcah-vcitimut-pravilno-oblastovuvati-bomboshovisa/
https://molbuk.ua/news/253159-u-chernivciakh-volontery-rozkazhut-iak-pravylno-oblashtuvaty-bezpechne-ukryttia.html
http://ua-story.com.ua/107442-u-chernivczyah-vchytymut-pravylno-oblashtovuvaty-ukryttya.html
https://shpalta.media/2022/03/31/ual-zaproshuye-na-trening-u-chernivcyax-shhodo-pravilnogo-oblashtuvannya-ukrittya/
https://pressclub.te.ua/novyny/ukrayinska-akademiya-liderstva-zavitaye-do-ternopolya/
https://ternopilcity.gov.ua/news/57747.html
https://www.youtube.com/watch?v=TN86LvrAAdU&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8FTV-4
https://intb.te.ua/2022/02/navchatymut-uspishnyh-lyudej-u-zahidnoukrayinskomu-naczionalnomu-universyteti-startuvala-ukrayinska-akademiya-liderstva/
https://www.youtube.com/watch?v=PxIZiBtOghs&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%91
https://rovesnyknews.te.ua/do-ternopolia-pryikhaly-mayzhe-80-studentiv-ukrains-koi-akademii-liderstva/
https://tv4.te.ua/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA/
https://nday.te.ua/ukrajinska-akademiya-liderstva-startuje-u-zunu/
https://www.wunu.edu.ua/news/21446-urochiste-privtannja-ukrayinskoyi-akademyi-lderstva-u-zunu.html
https://oblast-te.com.ua/do-ternopilshhyny-pryyihala-molod-z-kyyeva-ta-mariupolya/
https://zz.te.ua/studenty-ukrains-koi-akademii-liderstva-doluchylysia-do-zabihu-navkolo-stavu/
https://www.facebook.com/vtc1964/posts/430145898904341
https://www.facebook.com/watch/?v=529442658788126&ref=sharing
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/18/wij-oekrainers-zijn-in-2014-emotioneel-gevaccineerd-tegen-paniek-a4090747
https://youtu.be/3GIBRnhw9tM
https://www.facebook.com/LeadershipCenterUCU/posts/399708838626504
https://www.facebook.com/v.lavrynenko/posts/4955496107864575
https://www.ynet.co.il/news/article/h1gkmbcgc
https://m.ynet.co.il/articles/h1gkmbcgc?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_content=internal#autoplay
https://soundcloud.com/radioskovoroda
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjE3MDcxMDI3MC9zb3VuZHMucnNz/episode/dGFnOnNvdW5kY2xvdWQsMjAxMDp0cmFja3MvMTI1NDQyNTU1MQ?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiQmMfbmLb3AhUAAAAAHQAAAAAQLg
https://podcasts.apple.com/ua/podcast/radio-skovoroda/id1444864750?i=1000558279883
https://elle.ua/ludi/novosty/lvvyan-ta-pereselencv-msta-zaproshuyut-splno-vdsvyatkuvati-velikden-yak-doluchitisya/
https://lviv.vgorode.ua/news/transport_y_ynfrastruktura/a1203323-lvivjan-zaklikajut-24-kvitnja-prijnjati-na-velikodnij-snidanok-pereselentsiv
https://gluzd.org.ua/articles/velykden-iak-vdoma-iak-doluchytysia-do-proiektu/
http://www.golos.com.ua/news/158218
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225 Міський портал Львова онлайн медіа Львів’ян та переселенців міста запрошують спільно відсвяткувати Великдень: як долучитися15.04.2022 регіональне 300 https://www.032.ua/news/3371584/lvivan-ta-pereselenciv-mista-zaprosuut-spilno-vidsvatkuvati-velikden-ak-dolucitisa
226 Твоє місто онлайн медіа ЛЬВІВ’ЯН І ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗАПРОШУЮТЬ СПІЛЬНО ВІДСВЯТКУВАТИ ВЕЛИКДЕНЬ. ЯК ДОЛУЧИТИСЯ14.04.2022 регіональне 1287 https://tvoemisto.tv/news/lvivyan_i_pereselentsiv_zaproshuyut_spilno_vidsvyatkuvaty_velykden_yak_doluchytysya_130813.html
227 Новое время онлайн медіа Великдень як вдома: львів'ян просять запросити на великодній сніданок переселенців, а гостей — прийняти запрошення15.04.2022 національне 542 https://nv.ua/lviv/lvovyan-prosyat-priglasit-na-pashalnyy-zavtrak-pereselencev-a-gostey-prinyat-priglashenie-50234110.html

228 Портал онлайн медіа У Львові переселенці зможуть відсвяткувати Великдень з містянами15.04.2022 регіональне 300 https://portal.lviv.ua/news/2022/04/15/u-lvovi-pereselentsi-zmozhut-vidsviatkuvaty-velykden-z-mistianamy
229 Суспільне онлайн медіа У Львові переселенців запрошують відсвяткувати Великдень разом із мешканцями15.04.2022 регіональне 300 https://suspilne.media/229009-u-lvovi-pereselenciv-zaprosuut-vidsvatkuvati-velikden-razom-iz-meskancami/
230 L'officiel онлайн медіа Родинне тепло: Львів’яни запрошують переселенців відсвяткувати Великдень разом19.04.2022 національне 3000 https://officiel-online.com/all-news/lviv-invites-all-inner-refugees-to-celebrate-easter-day-together/
231 Львівська мануфактура новинонлайн медіа Львів’ян запрошують відсвяткувати Великдень спільно з переселенцями14.04.2022 регіональне 136 https://www.lmn.in.ua/mistian-zaproshuiut-vidsviatkuvaty-velykden-spilno-z-pereselentsiamy/
232 Вести онлайн медіа Львів'яни запрошують переселенців разом відсвяткувати Великдень15.04.2022 регіональне 150 https://vesti.ua/uk/strana-uk/lvovyane-priglashayut-pereselentsev-sovmestno-otprazdnovat-pashu
233 Моє місто онлайн медіа Великдень як вдома - Акція у Львові16.04.2022 регіональне 150 https://moemisto.ua/lviv/velikden-yak-vdoma---aktsiya-u-lvovi-264893.html
234 Сихів медіа онлайн медіа “Великдень як вдома”: українців запрошують на затишний сніданок15.04.2022 регіональне 150 https://sykhiv.media/velykden-yak-vdoma-ukrayincziv-zaproshuyut-na-zatyshnyj-snidanok/#
235 Львівська міська рада онлайн медіа Львів’ян та переселенців міста запрошують спільно відсвяткувати Великдень: як долучитися15.04.2022 регіональне 300 https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291222-lvivian-ta-pereselentsiv-mista-zaproshuiut-spilno-vidsviatkuvaty-velykden-iak-doluchytysia
236 Львів медіа онлайн медіа Програма заходів на Великдень у Львові18.04.2022 регіональне 150 https://lviv.media/prohrama-zakhodiv-na-velykden-u-lvovi/
237 Ukraina events онлайн медіа ВЕЛИКДЕНЬ ЯК ВДОМА 16.04.2022 регіональне 150 https://ukraina.events/events/velikden-yak-vdoma/
238 Music lviv онлайн медіа Великдень як вдома – Акція у Львові18.04.2022 регіональне 150 http://musiclviv.org.ua/velikden-iak-vdoma-akciia-y-lvovi/
239 Еспресо онлайн медіа Українська академія лідерства у Львові організовує проєкт "Великдень як вдома": львів'яни запрошують переселенців до великоднього столу13.04.2022 регіональне 150 https://zahid.espreso.tv/ukrainska-akademiya-liderstva-u-lvovi-organizovue-proekt-velikden-yak-vdoma-lvivyani-zaproshuyut-pereselentsiv-do-velikodnogo-stolu
240 Високий замок онлайн медіа Візьміть на Великодній сніданок родини переселенців!15.04.2022 регіональне 961 https://wz.lviv.ua/news/456012-vizmit-na-velykodnii-snidanok-rodyny-pereselentsiv
241 TOP News онлайн медіа Львів’ян та переселенців міста запрошують спільно відсвяткувати Великдень: як долучитися15.04.2022 регіональне 150 https://top-news.com.ua/mista/lviv/lvivyan-ta-pereselencziv-mista-zaproshuyut-spilno-vidsvyatkuvaty-velykden-yak-doluchytysya/
242 Перший західний радіо Крістіна Музиченко та Каріна Бондарєва про ініціативу "Великдень як вдома"21.04.2022 регіональне 52 https://youtu.be/zs0EfFjACr4
243 Львівське радіо радіо 9/Волонтерський тил - Українська академія лідерства - ініціатива "Великдень як вдома"20.04.2022 регіональне 498 https://soundcloud.com/lvivradio/9volonterskiy-til-ukranska-akademya-lderstva-ntsativa-velikden-yak-vdoma?ref=clipboard&p=i&c=0&si=A896F6FDAD1B45F0814D2750FE281A72&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
244 Антикризовий медіа-центр онлайн медіа Великдень як вдома, але за тисячу кілометрів від рідного міста27.04.2022 регіональне 4963 https://www.youtube.com/watch?v=APnS9J8B-xw
245 Антикризовий медіа-центр онлайн медіа Великдень як вдома, але за тисячу кілометрів від рідного міста27.04.2022 регіональне 59553 https://www.facebook.com/acmc.ua/videos/699241011276200/
246 24 канал онлайн медіа "Великдень, як удома": львів'яни запросили переселенців спільно відсвяткувати Великдень24.04.2022 регіональне 6014 https://24tv.ua/lviv/velikden-yak-udoma-lvivyani-zaprosili-pereselentsiv-spilno-vidsvyatkuvati_n1962201
247 Голос онлайн медіа Діти з Торецька снідали у міського голови Львова вдома24.04.2022 регіональне 3000 http://www.golos.com.ua/news/158984
248 DailyLviv онлайн медіа Діти з Торецька у Великдень снідали вдома у міського голови Львова24.04.2022 регіональне 3000 https://dailylviv.com/news/kultura/dity-z-toretska-u-velykden-snidaly-vdoma-u-miskoho-holovy-lvova-98952

249 I-ua онлайн медіа Пасха как дома: львовян просят пригласить на пасхальный завтрак переселенцев, а гостей — принять приглашение15.04.2022 регіональне 65 https://i-ua.tv/news/30484-paskha-kak-doma-lvovyan-prosyat-priglasit-na-paskhalnyj-zavtrak-pereselentsev-a-gostej-prinyat-priglashenie

250 Кулемет онлайн медіа Львів’ян та переселенців міста запрошують спільно відсвяткувати Великдень17.04.2022 регіональне 41 https://www.kulemet.com/lvivyan-ta-pereselencziv-mista-zaproshuyut-spilno-vidsvyatkuvaty-velykden/
251 Львівська міська рада онлайн медіа Львів’яни запросили українців, які втекли від війни до нашого міста, спільно відсвяткувати Великдень24.04.2022 регіональне 500 https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291333-lviviany-zaprosyly-ukraintsiv-iaki-vtekly-vid-viiny-do-nashoho-mista-spilno-vidsviatkuvaty-velykden

252 Діти в місті Львів онлайн медіа ВЕЛИКДЕНЬ ЯК ВДОМА 18.04.2022 регіональне 150 https://lviv.dityvmisti.ua/misto-lviv/velykden-iak-vdoma/
253 Варіанти онлайн медіа Садова запрошує на Великдень переселенців битися яйцями зі Садовим15.04.2022 регіональне 3000 https://varianty.lviv.ua/87690-sadova-zaproshuie-na-velykden-pereselentsiv-bytysia-yaitsiamy-zi-sadovym

254 Катерина Кіт онлайн медіа

Привіт!!!😍😍😍 
 #великдень_як_вдома 
 Львівські хлопці і дівчата з УАЛ Львів Українською академією лідерства організовують у Львові проєкт для переселенців і львів'ян.14.04.2022 регіональне 10000 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3266954830243334&id=100007865463051

255 Андрій Садовий, мер Львова онлайн медіа Хороша Великодня ініціатива від Української Академії лідерства УАЛ Львів20.04.2022 регіональне 17000 https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/557126639108777

256 Алан Бадоєв, телеведучий онлайн медіа Алан Бадоєв про "Великдень як вдома"19.04.2022 регіональне 17000 https://drive.google.com/file/d/1A-yxcBeqhm5giIhH3ykxjDRt00YY6vWT/view?usp=sharing

257 онлайн медіа Вертепування східною Україною 08.02.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/1216786735025795/posts/4812036582167441/
258 Варіанти радіо Вертеп на сході України - забута традиція чи майбутній тренд?10.02.2022 регіональне 1144 https://v-variant.com.ua/uk/article/vertep-vostok-ukrayn/
259 Герменевтики радіо Подкаст герменевтики 18.12.2021 регіональне 256 https://www.youtube.com/watch?v=1ftx_uAGkjo&t=5s
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260 WLWT онлайн медіа Seeking refuge here in Greater Cincinnati: Ukrainian woman details escaping her home country09.03.2022 регіональне 328 https://www.youtube.com/watch?v=bfdj5EI2PyI
261 TNPU University онлайн медіа Вітання для ТНПУ від студентів Української академії лідерства15.04.2022 регіональне 300 https://tnpu.edu.ua/news/7165/

262 Володимир Труш онлайн медіа Потужна енергія! Facebook сторінка Володимира Труша — Волонтерство08.Кві регіональне 12000 https://www.facebook.com/watch/?v=5231335010277120

263 TNPU University онлайн медіа Привітання від студентів Академії з днем народження університету15.04.2022 регіональне 130 https://www.youtube.com/watch?v=2ZasZ9NPf-Q
264 TNPU University онлайн медіа Привітання від студентів Академії з днем народження університету15.04.2022 регіональне 12000 https://www.facebook.com/1705662219692239/posts/3216488681942911/

265 TNPU University онлайн медіа Привітання від студентів Академії з днем народження університету15.04.2022 регіональне 2500 https://www.instagram.com/tv/CcX-o2PgLGC/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

266 Тернопільська ОВА онлайн медіа Telegram канал Тернопільської ОВА(ОДА) — Волонтерство08.04.2022 регіональне 18400 https://t.me/ternopilskaODA/706

267 Тернопільська ОВА онлайн медіа Telegram канал Тернопільської ОВА(ОДА) — Волонтерство08.04.2022 регіональне 21400 https://t.me/ternopilskaODA/693

268 Суспільне радіо Ефір на радіо "Суспільне" 08.04.2022 регіональне 1000 Ефір на радіо

269 Суспільне онлайн медіа "Не тільки захищатися, але й бути разом". В Івано-Франківську відзначили День єднання ДОПОВНЕНО16.02.2022 регіональне 195 https://suspilne.media/207484-ne-tilki-zahisatisa-ale-j-buti-razom-v-ivano-frankivsku-vidznacili-den-ednanna/
270 Укрінформ онлайн медіа Миколаїв: один день з молодими лідерами14.02.2022 національне 250 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3403590-mikolaiv-odin-den-z-molodimi-liderami.html

ЛЮК онлайн медіа «Коли я приїхала, Харків здавався сірим, депресивним і “совковим”. Тепер я в нього закохана». Харків очима нехарків'ян03.02.2022 регіональне 3000 https://lyuk.media/behind-city/kharkiv-from-outside/
КМДШ онлайн медіа Медіаосвіта для вчителів і не тільки06.02.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/CZoeZ1BMqa0/?utm_medium=copy_link
Фокус онлайн медіа Відгуки студентів про гру 09.02.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/tv/CZww7pbP-r5/?utm_medium=copy_link
ТРК Броди онлайн медіа Українська академія лідерства очима студентів22.02.2022 регіональне 66 https://www.youtube.com/watch?v=QXbonPavbT4&t=2s
ТРК Броди онлайн медіа Як я стала студенткою Української академії лідерства22.02.2022 регіональне 66 http://trkbrody.com/yak-ia-stala-studentkoiu-ukrains-koi-akademii-liderstva.html
Емаус онлайн медіа Про студентів волонтерів 23.02.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/410033075685596/posts/24818021811126716/?app=fbl
Молодь Львівщини онлайн медіа Відкрита подія Young Starter 23.02.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/1290812664342357/posts/4899031780187076/?app=fbl
Христина Мокрій онлайн медіа Говорили зі студентами про залучення фінансових ресурсів22.02.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/100002246408610/posts/4815933188491514/?app=fbl
Молодьрада онлайн медіа Скарбничка нових знань та знайомств16.02.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/CaC-R3LtBtc/?utm_medium=copy_link

онлайн медіа Круглий стіл з питань реалізації молодіжної політики в умовах окремої громади з активною молоддю міста16.02.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/CaCwkjxN_YP/?utm_medium=copy_link
euromix school 91 онлайн медіа Бустер талантів 13.02.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/CZ7a1yjrso8/?utm_medium=copy_link
Center for Leadership of UCU онлайн медіа Кризове лідерство та нові напрямки роботи осередку в умовах, що постійно змінюються14.03.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/LeadershipCenterUCU/posts/400686915195363
IN LOTTA PER LA LIBERTÀ онлайн медіа NATASHA E SEVA. IN LOTTA PER LA LIBERTÀ31.03.2022 регіональне 1000 https://www.imiberg.it/2022/03/31/natasha-e-seva-in-lotta-per-la-liberta/
RUNday онлайн медіа Цього тижня молодь з УАЛ Харків допомагатиме проводити Runday07.04.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/CcCih0ztD54/?utm_medium=copy_link
RUNday онлайн медіа Цього тижня молодь з УАЛ Харків допомагатиме проводити Runday07.04.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/lviv.runday/photos/a.1055242011179492/4899610823409239/?type=3

Центр Ейдос онлайн медіа Саме цьому ми вчили наших дітей05.04.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210230066584152&set=a.1972044716839&type=3
Фонд Карпінських онлайн медіа Наша стипендіатка, яка є студенткою Української Академії Лідерства, разом з іншими студентами платформи, запустили крутезний медіа проєкт07.04.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/CcCodLYMR3p/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Макс Грант онлайн медіа Вертепування на Сході 08.04.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/100006708315564/posts/3239993336234245/?app=fbl
RUNday онлайн медіа Нове покоління волонтерів 12.04.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/CcQu_XvNThJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Накипіло онлайн медіа Поради Андрія Зелінського 14.04.2022 регіональне 3151 https://nakipelo.ua/yakshho-ne-mozhete-nichogo-zminiti-hocha-b-zberigajte-bljuvotnij-refleks-do-zla-poradi-vijskovogo-kapelana/?fbclid=IwAR2DzcyVNEe6KZC8xbaBR4xJQZJKpqf4LojCKQGk5p6D8qNJbJ12RTBkyDQ
Олег Вольський онлайн медіа Зустріч з міською радою Жовкви 14.04.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/100008175490095/posts/3281537215462096/
Олег Вольський онлайн медіа Зустріч з міською радою Жовкви 14.04.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/CcVkq5VMHFg/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Завадка Софія онлайн медіа Зустріч з міською радою Жовкви 15.04.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/100007488079295/posts/3108038029455769/?app=fbl

RUNday онлайн медіа Благодійний забіг на підтримку Херсона20.04.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/CclSCbbNs3h/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
МР Новограда-Волинського онлайн медіа Проведи Великдень з молодіжною радою21.04.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/105533141053295/posts/498748025065136/?app=fbl
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ЛЮК онлайн медіа Про подскаст "Зараз буде щось" 21.04.2022 регіональне 1000 https://lyuk.media/behind-city/zaraz-bude-shhos/
ЛЮК онлайн медіа Про подскаст "Зараз буде щось" 21.04.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/739607232812272/posts/4587958884643735/?app=fbl
ЛЮК. онлайн медіа Про подскаст "Зараз буде щось" 21.04.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/CcnXG2CtzdD/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
ЛНАМ онлайн медіа Про проєкт "Розумію" 19.04.2022 регіональне 1000 https://t.me/lnamvam/446
ЛНАМ онлайн медіа Про проєкт "Розумію" 19.04.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/CclTJbUtmCX/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Твоє місто онлайн медіа Як волонтерська кухня передає паски на передову25.04.2022 регіональне 2251 https://tvoemisto.tv/exclusive/takoi_kilkosti_shche_ne_bulo_yak_volonterska_kuhnya_peredaie_velykodni_pasky_na_peredovu_131243.html
ЛЮК онлайн медіа Лист до Харкова 28.04.2022 регіональне 1000 https://lyuk.media/behind-city/nastia-paliy/
Народний дім Брюховичів онлайн медіа Про захід для громади Брюховичей01.05.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/269758327107534/posts/1160389318044426/?app=fbl
ЛОМЦ онлайн медіа Про проєкт "Школа комунікацій" 05.05.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/467743623393272/posts/2138776976289920/?app=fbl
ЛОМЦ онлайн медіа Про проєкт "Школа комунікацій" 06.05.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/467743623393272/posts/2138876889613262/?app=fbl

Lviv Open Lab онлайн медіа Про проєкт "Школа комунікацій" 05.05.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/213707575894420/posts/1047012592563910/?app=fbl
Молодвіж онлайн медіа Про проєкт "Розумію" 02.05.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/molodvizhcenter/posts/1151219905640683
ЛЮК онлайн медіа Лист до Харкова 04.05.2022 регіональне 1000 https://lyuk.media/behind-city/talina-ditchuk/
Тетяна Гавриш онлайн медіа Зустріч зі студентами УАЛ Харків 06.05.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/gavrysh.tatyana/posts/3090866817896324

ЛОМЦ онлайн медіа Про проєкт "Розумію" 06.05.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/467743623393272/posts/2139526382881646/?app=fbl
Львівська обласна рада онлайн медіа Про проєкт "Школа комунікацій" 06.05.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/100066519940934/posts/336686258558703/?app=fbl
Новое время онлайн медіа Зустріч з Юваль Ной Харарі 24.05.2022 національне 2412 https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yuval-noy-harari-pro-svit-pislya-viyni-v-ukrajini-novini-ukrajini-50244718.html

Forbes онлайн медіа Зустріч з Юваль Ной Харарі 26.05.2022 національне 2500 https://forbes.ua/inside/putin-khotiv-zrobiti-rosiyu-velikoyu-a-zrobit-provintsieyu-kitayskoi-imperii-yuval-noy-kharari-pro-te-yak-viyna-v-ukraini-zminit-svit-26052022-6239?

Новини Полтавщини онлайн медіа Добродвіж 17.Тра регіональне 1500 https://np.pl.ua/2022/05/72-dobri-spravy-za-misiats-startuvav-onlayn-marafon-dobrodvizh/
Вежа онлайн медіа Добродвіж 16.Тра регіональне 243 https://www.vezha.org/molod-tvoryt-dobro-blagodijni-initsiatyvy-vtilyuye-dobrodvizh-audio/
Вежа онлайн медіа Добродвіж 16.Тра регіональне 40 https://youtu.be/74MCAk8nfwU
Простір онлайн медіа Добродвіж 17.Тра регіональне 450 https://www.prostir.ua/?news=72-dobri-spravy-za-misyats-startuvav-onlajn-marafon-dobrodvizh
Вісті онлайн медіа Добродвіж 17.Тра регіональне 250 https://vesti.dp.ua/72-dobri-spravi-za-misyats-startuvav-onlajn-marafon-dobrodvizh/
Підгороднє онлайн медіа Добродвіж 17.Тра регіональне 250 https://pidgorodne.dp.ua/news/72-dobri-spravi-za-misyats-startuvav-onlajn-marafon-dobrodvizh/
Про все онлайн медіа Добродвіж 17.Тра регіональне 250 https://provse.te.ua/2022/05/72-dobri-spravy-za-misiats-startuvav-onlayn-marafon-dobrodvizh/
Т1 онлайн медіа «Об'єднані» 12.Тра регіональне 154 https://youtu.be/vTs7IH5Ghi4
Файне місто онлайн медіа «Об'єднані» 12.Тра регіональне 150 https://www.facebook.com/fainemisto.tv/videos/412035564103265/
Типовий Тернопіль онлайн медіа Збір матеріалів для виготовлення окопних свічок10.05.2022 регіональне 8800 https://www.facebook.com/groups/2318167038256539/permalink/7386819904724535/
Суспільне онлайн медіа Ефір на радіо "Суспільне" про "Східний менті"20.05.2022 регіональне 3600 https://www.facebook.com/groups/208936806344790/permalink/1137350573503404/
Суспільне онлайн медіа Ефір на "Суспільному" про окопні свічки16.05.2022 регіональне 58800 https://fb.watch/d2itLK1au2/
Вільне життя онлайн медіа Якщо лідери, то й волонтери 25.05.2022 регіональне 20000 https://vilne.org.ua/2022/05/majbutni-lidery-nablyzhayut-peremogu/
Вільне життя онлайн медіа Якщо лідери, то й волонтери 25.05.2022 регіональне 50000 https://drive.google.com/file/d/1vzGRZUKUp2Es_7fvhOe3vwKY0E2IfLgw/view?usp=sharing
CNN онлайн медіа Ефір на CNN про те, як ми співаємо в бомбосховищі в перший день війни24.лют. національне 5000 CNN

Iran International онлайн медіа Як українці вболівають на Євробаченні14.Тра національне 10000 https://fb.watch/d6VMlWZ1hu/
Пік онлайн медіа Настя Палій. інтерв'ю 12.05.2022 регіональне 930 https://pik.net.ua/2022/05/12/musymo-trymatysya-do-kintsya-frankivchanka-pro-volonterstvo-ta-dopomogu-pereselentsyam-foto-video/
Львівський обласний молодіжний центронлайн медіа ЛОМЦ. Анонс майже літературника12.05.2022 регіональне 1000 https://www.facebook.com/467743623393272/posts/pfbid02JfmgtSFdNcuzmnXbamJr2oCi2rnRXP3D9z1RJxBJEpEKeMcdVpJJ68gTdzjeY9HTl/?app=fbl
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https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yuval-noy-harari-pro-svit-pislya-viyni-v-ukrajini-novini-ukrajini-50244718.html
https://forbes.ua/inside/putin-khotiv-zrobiti-rosiyu-velikoyu-a-zrobit-provintsieyu-kitayskoi-imperii-yuval-noy-kharari-pro-te-yak-viyna-v-ukraini-zminit-svit-26052022-6239?
https://np.pl.ua/2022/05/72-dobri-spravy-za-misiats-startuvav-onlayn-marafon-dobrodvizh/
https://www.vezha.org/molod-tvoryt-dobro-blagodijni-initsiatyvy-vtilyuye-dobrodvizh-audio/
https://youtu.be/74MCAk8nfwU
https://www.prostir.ua/?news=72-dobri-spravy-za-misyats-startuvav-onlajn-marafon-dobrodvizh
https://vesti.dp.ua/72-dobri-spravi-za-misyats-startuvav-onlajn-marafon-dobrodvizh/
https://pidgorodne.dp.ua/news/72-dobri-spravi-za-misyats-startuvav-onlajn-marafon-dobrodvizh/
https://provse.te.ua/2022/05/72-dobri-spravy-za-misiats-startuvav-onlayn-marafon-dobrodvizh/
https://youtu.be/vTs7IH5Ghi4
https://www.facebook.com/fainemisto.tv/videos/412035564103265/
https://www.facebook.com/groups/2318167038256539/permalink/7386819904724535/
https://www.facebook.com/groups/208936806344790/permalink/1137350573503404/
https://fb.watch/d2itLK1au2/
https://vilne.org.ua/2022/05/majbutni-lidery-nablyzhayut-peremogu/
https://drive.google.com/file/d/1vzGRZUKUp2Es_7fvhOe3vwKY0E2IfLgw/view?usp=sharing
https://fb.watch/d6VMlWZ1hu/
https://pik.net.ua/2022/05/12/musymo-trymatysya-do-kintsya-frankivchanka-pro-volonterstvo-ta-dopomogu-pereselentsyam-foto-video/
https://www.facebook.com/467743623393272/posts/pfbid02JfmgtSFdNcuzmnXbamJr2oCi2rnRXP3D9z1RJxBJEpEKeMcdVpJJ68gTdzjeY9HTl/?app=fbl
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ЛЮК онлайн медіа ЛЮК. Лист до Харкова. Оксана Годісь13.05.2022 регіональне 300 https://lyuk.media/behind-city/oxanka-godis/
The Village онлайн медіа The Village. медіавихід Всеволода Кузіна16.05.2022 регіональне 1000 https://www.the-village.com.ua/village/city/social-project/325665-unicef-war-by-teenagers-eyes
Молодь Львівщини онлайн медіа Молодь Львівщини. анонс Обізнаних17.05.2022 регіональне 600 https://www.facebook.com/100064336133862/posts/pfbid0cLVbFwJpa7CyPcbidb9CbtLxw8oJgsUj3XU8Est1rgdFGj6YFcdG4aGYC4mboHiql/?app=fbl
БУР онлайн медіа WBUR. Ukrainian teen who fled to Mass. wants to return home as a post-war leader19.05.2022 регіональне 600 https://www.wbur.org/news/2022/05/19/ukraine-teen-sharon-massachusetts
Молодь Львівщини онлайн медіа молодь Львівщини. анонс Об'єднані21.05.2022 регіональне 600 https://www.facebook.com/100064336133862/posts/pfbid02W5NV927XWdB1uHHjLoAckgQA8vBDrqjT9TvdtBchKyc8mk4DCzyT4WqfYvkBkTsTl/?app=fbl
RUNday онлайн медіа Рандей і півмарафон 22.05.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/Cd2ZB4xtv3a/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
ЛОМЦ онлайн медіа ЛОМЦ. Анонс Об'єднані 23.05.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/Cd5t5swtc5F/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
RUNday онлайн медіа Рандей. Анонс забігу 23.05.2022 регіональне 1000 https://www.instagram.com/p/Cd6CCcNtSuy/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Сергій Жадан онлайн медіа Вишиванка. Жадан 23.05.2022 регіональне 3000 https://www.facebook.com/100044170792676/posts/581407596674928/?app=fbl
Святослав Вакарчук онлайн медіа Вишиванка. Вакарчук 26.05.2022 регіональне 3000 https://www.facebook.com/100043941648471/posts/551343226340394/?app=fbl
Букви онлайн медіа Вишиванка. Букви 26.05.2022 регіональне 500 https://bykvu.com/ua/bukvy/vyshyvanka-peremohy-kharkivski-studenty-zapustyly-fleshmob-shchob-zibraty-koshty-na-bpla-z-teplovizorom/
Еспресо. Захід онлайн медіа Вишиванка. Еспресо.Захід 26.05.2022 регіональне 300 https://zahid.espreso.tv/svyatoslav-vakarchuk-minyae-vishivanku-na-bezpilotnik-lvivskiy-muzikant-pidtrimav-blagodiyniy-flesh-mob
Департамент молодіжної політики Міністерства молоді та спортуонлайн медіа Департамент молодіжної політики Міністерства молоді та спорту29.05.2022 регіональне 400 https://www.facebook.com/100069090854715/posts/pfbid02LCZx7cZiSvgZkF3eBujFaCfndBYCZus9hmMtFw2sJd3kcGYxeDAwhdNzp6rU7xoRl/?app=fbl
Дмитро Комаров онлайн медіа Вишиванка. Дмитро Комаров 30.05.2022 регіональне 3000 https://www.facebook.com/100044602412052/posts/571420181021391/?app=fbl
Дмитро Комаров онлайн медіа Вишиванка. Дмитро Комаров 30.05.2022 регіональне 3000 https://www.instagram.com/tv/CeLhHYHjH8Y/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Молодь Львівщини онлайн медіа Молодь Львівщини. Об'єднані 02.06.2022 регіональне 200 https://www.facebook.com/100064336133862/posts/pfbid02iMyRTxMUiMUMH7v6jN1sqUNxp3KpFUAMycCjVvXC7DqneyTrPziJURiSNUrC7DTpl/?app=fbl
Олександр Пікалов онлайн медіа Вишиванка. Пікалов 02.06.2022 регіональне 3000 https://www.instagram.com/tv/CeTvWrxjnss/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Молодь Львівщини онлайн медіа Молодь Львівщини. Об'єднані. Подія03.06.2022 регіональне 300 https://www.facebook.com/100064336133862/posts/pfbid0342th4Ti7ETPPaSuUGcwCpjKDLsmmLaRUGUCMJMKXkQSqf5bxCEwoYA6xqKfrKhhHl/?app=fbl
Квартал 95 онлайн медіа Вишиванка. Квартал 95 02.06.2022 регіональне 3000 https://www.facebook.com/140388709317990/posts/5350987314924744/?app=fbl
ЛОДА онлайн медіа ЛОДА. Об'єднані 03.06.2022 регіональне 200 https://loda.gov.ua/news/30207?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR3LguZCDTL2V_jJOhxqT7SPllHz1_wkiyHs2Tg7zhnrGezCQj3U_bOnc8A
Галінфо онлайн медіа ГалІнфо. Об'єднані 03.06.2022 регіональне 200 https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_startuvav_proiekt_neformalnoi_osvity_dlya_molodi_obiednani_386108.html
Галінфо онлайн медіа ГалІнфо. Об'єднані. Анонс 31.05.2022 регіональне 200 https://galinfo.com.ua/news/na_lvivshchyni_startuie_molodizhnyy_proiekt_obiednani_yak_doluchytysya_385954.html
ЛОМЦ онлайн медіа ЛОМЦ. Об'єднані 04.06.2022 регіональне 200 https://www.instagram.com/p/CeYArE3tADw/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Апостроф онлайн медіа Вишиванка. Апостроф 31.05.2022 регіональне 200 https://apostrophe.ua/ua/article/lime/learn/2022-05-31/vyishivanka-pobedyi-dmitriy-komarov-podderjal-fleshmob-dlya-pomoschi-zaschitnikam-harkova/46228
Лайфстайл 24 онлайн медіа Вишиванка. ЛайфСтайл 24 31.05.2022 регіональне 1281 https://lifestyle.24tv.ua/fashion/dmitro-komarov-priyednavsya-do-fleshmobu-odyagnuv-vishivanku_n1991897
Лайфстайл 25 онлайн медіа Вишиванка. ЛайфСтайл 24 26.05.2022 регіональне 326 https://lifestyle.24tv.ua/fashion/vakarchuk-vishivantsi-vzyav-uchast-fleshmobi-shhob-zibrati-groshi_n1988913
Таблоїд онлайн медіа Вишиванка. Таблоїд Правда 30.05.2022 регіональне 4607 https://tabloid.pravda.com.ua/focus/6294b6b3a4484/
Громада онлайн медіа Вишиванка. gromada.group 26.05.2022 регіональне 369 https://gromada.group/news/statti/15410-ual-harkiv-zapuskaye-chelendzh-vdyagni-vishivanku-zaradi-peremogi
NewsKorr онлайн медіа Вишиванка. NewsKorr 31.05.2022 регіональне 300 https://newskorr.com/dmytro-komarov-pryyednavsya-do-fleshmobu-j-odyagnuv-vyshyvanku-vakarchuka-57402/
Gettr онлайн медіа 【Ukraine Rescue】05/15/2022 Two 18-year old Ukraine volunteers told fellow fighters Nicole that they will keep smiling and be strong in this challenging time. They thank the Rule of Law Foundation and the New Federal State of China for the enormous rescue operation. They hope, one day, the new Chinese from the NFSC can visit their beautiful country Ukraine.17.05.2022 регіональне 106370 https://gettr.com/post/p1a5xc2b120
Особиста Твітер сторінка онлайн медіа Вишиванка. Ребека Хармс 22.06.2022 національне 1 https://twitter.com/RebHarms/status/1539657534574718977?cxt=HHwWgsCjgdmX-90qAAAA

Медіа Геттр онлайн медіа 【Ukraine Rescue】05/15/2022 Two 18-year old Ukraine volunteers told fellow fighters Nicole that they will keep smiling and be strong in this challenging time. They thank the Rule of Law Foundation and the New Federal State of China for the enormous rescue operation. They hope, one day, the new Chinese from the NFSC can visit their beautiful country Ukraine.17.05.2022 міжнародне 106370 https://gettr.com/post/p1a5xc2b120

Ютуб ПравдаТут Львів онлайн медіа У Львові діти переселенців розмалювали футболки, які розіграють на аукціонах у США та Канаді07.06.2022 регіональне 113 https://www.youtube.com/watch?v=Qv2a4k0A4hc

Медіа Високий замок онлайн медіа “Малюнок рятує” і допомагає зібрати гроші для ЗСУ07.06.2022 регіональне 470 https://wz.lviv.ua/news/460050-maliunok-riatuie-i-dopomahaie-zibraty-hroshi-dlia-zsu

Медіа Еспресо Захід онлайн медіа Малюнок рятує: у Львові діти-переселенці розфарбують футболки для аукціону у США04.06.2022 регіональне 100 https://zahid.espreso.tv/malyunok-ryatue-u-lvovi-diti-pereselentsi-rozfarbuyut-futbolki-dlya-auktsionu-u-ssha

Медіа Укрінформ онлайн медіа У Львові діти переселенців розфарбували футболки для продажу на благодійних аукціонах у США09.06.2022 національне 200 https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3500216-u-lvovi-diti-pereselenciv-rozfarbuvali-futbolki-dla-prodazu-na-blagodijnih-aukcionah-u-ssa.html

https://lyuk.media/behind-city/oxanka-godis/
https://www.the-village.com.ua/village/city/social-project/325665-unicef-war-by-teenagers-eyes
https://www.facebook.com/100064336133862/posts/pfbid0cLVbFwJpa7CyPcbidb9CbtLxw8oJgsUj3XU8Est1rgdFGj6YFcdG4aGYC4mboHiql/?app=fbl
https://www.wbur.org/news/2022/05/19/ukraine-teen-sharon-massachusetts
https://www.facebook.com/100064336133862/posts/pfbid02W5NV927XWdB1uHHjLoAckgQA8vBDrqjT9TvdtBchKyc8mk4DCzyT4WqfYvkBkTsTl/?app=fbl
https://www.instagram.com/p/Cd2ZB4xtv3a/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Cd5t5swtc5F/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Cd6CCcNtSuy/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/100044170792676/posts/581407596674928/?app=fbl
https://www.facebook.com/100043941648471/posts/551343226340394/?app=fbl
https://bykvu.com/ua/bukvy/vyshyvanka-peremohy-kharkivski-studenty-zapustyly-fleshmob-shchob-zibraty-koshty-na-bpla-z-teplovizorom/
https://zahid.espreso.tv/svyatoslav-vakarchuk-minyae-vishivanku-na-bezpilotnik-lvivskiy-muzikant-pidtrimav-blagodiyniy-flesh-mob
https://www.facebook.com/100069090854715/posts/pfbid02LCZx7cZiSvgZkF3eBujFaCfndBYCZus9hmMtFw2sJd3kcGYxeDAwhdNzp6rU7xoRl/?app=fbl
https://www.facebook.com/100044602412052/posts/571420181021391/?app=fbl
https://www.instagram.com/tv/CeLhHYHjH8Y/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/100064336133862/posts/pfbid02iMyRTxMUiMUMH7v6jN1sqUNxp3KpFUAMycCjVvXC7DqneyTrPziJURiSNUrC7DTpl/?app=fbl
https://www.instagram.com/tv/CeTvWrxjnss/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/100064336133862/posts/pfbid0342th4Ti7ETPPaSuUGcwCpjKDLsmmLaRUGUCMJMKXkQSqf5bxCEwoYA6xqKfrKhhHl/?app=fbl
https://www.facebook.com/140388709317990/posts/5350987314924744/?app=fbl
https://loda.gov.ua/news/30207?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR3LguZCDTL2V_jJOhxqT7SPllHz1_wkiyHs2Tg7zhnrGezCQj3U_bOnc8A
https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_startuvav_proiekt_neformalnoi_osvity_dlya_molodi_obiednani_386108.html
https://galinfo.com.ua/news/na_lvivshchyni_startuie_molodizhnyy_proiekt_obiednani_yak_doluchytysya_385954.html
https://www.instagram.com/p/CeYArE3tADw/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://apostrophe.ua/ua/article/lime/learn/2022-05-31/vyishivanka-pobedyi-dmitriy-komarov-podderjal-fleshmob-dlya-pomoschi-zaschitnikam-harkova/46228
https://lifestyle.24tv.ua/fashion/dmitro-komarov-priyednavsya-do-fleshmobu-odyagnuv-vishivanku_n1991897
https://lifestyle.24tv.ua/fashion/vakarchuk-vishivantsi-vzyav-uchast-fleshmobi-shhob-zibrati-groshi_n1988913
https://tabloid.pravda.com.ua/focus/6294b6b3a4484/
https://gromada.group/news/statti/15410-ual-harkiv-zapuskaye-chelendzh-vdyagni-vishivanku-zaradi-peremogi
https://newskorr.com/dmytro-komarov-pryyednavsya-do-fleshmobu-j-odyagnuv-vyshyvanku-vakarchuka-57402/
https://gettr.com/post/p1a5xc2b120
https://twitter.com/RebHarms/status/1539657534574718977?cxt=HHwWgsCjgdmX-90qAAAA
https://gettr.com/post/p1a5xc2b120
https://www.youtube.com/watch?v=Qv2a4k0A4hc
https://wz.lviv.ua/news/460050-maliunok-riatuie-i-dopomahaie-zibraty-hroshi-dlia-zsu
https://zahid.espreso.tv/malyunok-ryatue-u-lvovi-diti-pereselentsi-rozfarbuyut-futbolki-dlya-auktsionu-u-ssha
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3500216-u-lvovi-diti-pereselenciv-rozfarbuvali-futbolki-dla-prodazu-na-blagodijnih-aukcionah-u-ssa.html
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Медіа Дивись Інфо онлайн медіа У Львові діти переселенців розфарбували 25 футболок для аукціону на потреби постраждалих від війни04.06.2022 регіональне 41 https://dyvys.info/2022/06/04/u-lvovi-dity-pereselentsiv-rozfarbuvaly-25-futbolok-dlya-auktsionu-na-potreby-postrazhdalyh-vid-vijny/

Медіа ГалІнфо онлайн медіа У Львові діти переселенців розфарбували 25 футболок для аукціону на потреби постраждалих від війни05.06.2022 регіональне 200 https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_dity_pereselentsiv_rozfarbuvaly_25_futbolok_dlya_auktsionu_na_potreby_postrazhdalyh_vid_viyny_386143.html

Медіа День онлайн медіа У Львові діти переселенців розфарбовували футболки для аукціону на потреби постраждалих від війни05.06.2022 регіональне 300 https://day.kyiv.ua/uk/news/050622-u-lvovi-dity-pereselenciv-rozfarbovuvaly-futbolky-dlya-aukcionu-na-potreby-postrazhdalyh

Фейсбук День онлайн медіа Учора, 4 червня, в містечках для вимушено переміщених осіб було організовано подію “Малюнок рятує” – діти переселенців з різних куточків України розфарбували 25 футболок, що розіграють на аукціоні у США для потреб постраждалих від війни. Захід організував Львівський осередок Української академії лідерства спільно з ГО “Принцип свідомості”.05.06.2022 регіональне 57002 https://www.facebook.com/TheDayNewspaper/posts/pfbid0vEL76wk84CRboNRoKj45ytktpwsLptKSLf4vessqwHCmQDtherBa98HebXx5edjTl

Медіа Щоденний Львів онлайн медіа У Львові діти переселенців розфарбували футболки для аукціону у США04.06.2022 регіональне 200 https://dailylviv.com/news/ekonomika/u-lvovi-dity-pereselentsiv-rozfarbuvaly-futbolky-dlya-auktsionu-u-ssha-100057

Медіа ЛьвівМедіа онлайн медіа У Львові діти переселенців долучаться до аукціону на потреби постраждалих від війни03.06.2022 регіональне 150 https://lviv.media/u-lvovi-dity-pereselentsiv-doluchatsia-do-auktsionu-na-potreby-postrazhdalykh-vid-viyny/

Сайт ЛМР онлайн медіа У Львові діти переселенців долучаться до аукціону на потреби постраждалих від війни04.06.2022 регіональне 500 https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291758-u-lvovi-dity-pereselentsiv-doluchatsia-do-auktsionu-na-potreby-postrazhdalykh-vid-viiny

Сайт ЛМР онлайн медіа У Львові діти переселенців розфарбували 25 футболок для аукціону на потреби постраждалих від війни04.06.2022 регіональне 500 https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291767-u-lvovi-dity-pereselentsiv-rozfarbuvaly-25-futbolok-dlia-auktsionu-na-potreby-postrazhdalykh-vid-viiny

Фейсбук ВРУ онлайн медіа У Львові діти переселенців розфарбували футболки для продажу на благодійних аукціонах у США.06.06.2022 регіональне 252000 https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid05CwEQHTw2Q1ArQREck1EJMJVT9y3WQkVSGZZJxC7s5VJ9brdJ53xrQM11r91ww4bl

Медіа УкрФайр онлайн медіа У Львові діти переселенців долучаться до аукціону на потреби постраждалих від війни04.06.2022 регіональне 50 https://ukrfire.com/%D1%83-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81/?fbclid=IwAR0PpNx2z0Bdi_aSia4wg9XzO1DfuDgoXwTr3CAP7sRsOo1-FS8bzrIBKF4

Фейсбук ЮЗУА Кловез онлайн медіа Наші CEO взяли участь у благодійній акції «Малюнок рятує»💙💛06.06.2022 регіональне 200 https://www.facebook.com/usuaclothes/posts/pfbid02CGFgFRfyHRxp84KtF2SLwtShEKpQ8X29vQxgGKreoEuuctmnoTm5K2dWoB2d2FNMl

Медіа Укрінформ онлайн медіа Українським студентам надали можливість отримати франко-український диплом бакалавра29.07.2022 національне 1 https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3539411-ukrainskim-studentam-nadali-mozlivist-otrimati-frankoukrainskij-diplom-bakalavra.html

Інстаграм Мріємо та діємо онлайн медіа Волонтерство в Академії 14.07.2022 регіональне 3099 https://www.instagram.com/p/Cf_oaE3NFo1/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Інстаграм Мріємо та діємо онлайн медіа Історії учасників подій 22.07.2022 регіональне 2580 https://www.instagram.com/p/CgT1ViDtxVT/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D

Інстаграм Мріємо та діємо онлайн медіа Волонтерство в Академії 29.07.2022 регіональне 1870 https://www.instagram.com/p/CglzI_4NfUo/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Liga онлайн медіа "Зірка", "сильна рука", "номер один" — хто такий справжній лідер? Руйнуємо стереотипи3.10.2022 національне 3000 https://life.liga.net/all/article/zvezda-silnaya-ruka-nomer-odin-kto-takoy-nastoyaschiy-lider-razrushaem-stereotipy

Liga онлайн медіа Волонтер – як ним стати та бути ефективним. Чекліст для початківців09.09.2022 національне 3168 https://life.liga.net/preview-article/volonter-kak-im-stat-i-byt-effektivnym-chek-list-dlya-nachinayuschih/632132

Настя Гонцул Instagram Боремося за майбутнє 12.09.2022 національне 14934 https://www.instagram.com/p/CiZu_mTjv1Z/

Олександр Педан Instagram Боремося за майбутнє 14.09.2022 національне 5626 https://www.instagram.com/p/CifOTQMDQvG/

Василь Instagram Боремося за майбутнє 16.09.2022 національне 5491 https://www.instagram.com/p/CikhfOENnL0/

Уля Станіславська Instagram Боремося за майбутнє 26.09.2022 національне 8958 https://www.instagram.com/reel/Ci-TwW5Lnk4/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Настя Грицун Instagram Боремося за майбутнє 19.09.2022 національне 66 https://www.instagram.com/reel/Cisd0KwDzfz/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Свідомі онлайн медіа Боремося за майбутнє 20.09.2022 національне 8200 https://t.me/svidomi_ua/28529

Олександр Ляпота Instagram Боремося за майбутнє 23.09.2022 національне 2667 https://www.instagram.com/p/Ci2QqypjTyC/

Марк Лівін Instagram Боремося за майбутнє 27.09.2022 національне 3779 https://www.instagram.com/p/CjA0mEdLwF9/

Яна Мельолкіна Instagram Боремося за майбутнє 29.09.2022 національне 4000 https://www.instagram.com/reel/CjFR2dkAR16/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Liga онлайн медіа Як підготувати дітей до самостійного життя в чужому місті. Поради батькам від 5 експертів23.08.2022 національне 1000 https://life.liga.net/porady/article/kak-gotovit-detey-k-samostoyatelnoy-jizni-v-chujom-gorode-sovety-roditelyam-ot-5-ekspertov

https://dyvys.info/2022/06/04/u-lvovi-dity-pereselentsiv-rozfarbuvaly-25-futbolok-dlya-auktsionu-na-potreby-postrazhdalyh-vid-vijny/
https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_dity_pereselentsiv_rozfarbuvaly_25_futbolok_dlya_auktsionu_na_potreby_postrazhdalyh_vid_viyny_386143.html
https://day.kyiv.ua/uk/news/050622-u-lvovi-dity-pereselenciv-rozfarbovuvaly-futbolky-dlya-aukcionu-na-potreby-postrazhdalyh
https://www.facebook.com/TheDayNewspaper/posts/pfbid0vEL76wk84CRboNRoKj45ytktpwsLptKSLf4vessqwHCmQDtherBa98HebXx5edjTl
https://dailylviv.com/news/ekonomika/u-lvovi-dity-pereselentsiv-rozfarbuvaly-futbolky-dlya-auktsionu-u-ssha-100057
https://lviv.media/u-lvovi-dity-pereselentsiv-doluchatsia-do-auktsionu-na-potreby-postrazhdalykh-vid-viyny/
https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291758-u-lvovi-dity-pereselentsiv-doluchatsia-do-auktsionu-na-potreby-postrazhdalykh-vid-viiny
https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/291767-u-lvovi-dity-pereselentsiv-rozfarbuvaly-25-futbolok-dlia-auktsionu-na-potreby-postrazhdalykh-vid-viiny
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid05CwEQHTw2Q1ArQREck1EJMJVT9y3WQkVSGZZJxC7s5VJ9brdJ53xrQM11r91ww4bl
https://ukrfire.com/%D1%83-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81/?fbclid=IwAR0PpNx2z0Bdi_aSia4wg9XzO1DfuDgoXwTr3CAP7sRsOo1-FS8bzrIBKF4
https://www.facebook.com/usuaclothes/posts/pfbid02CGFgFRfyHRxp84KtF2SLwtShEKpQ8X29vQxgGKreoEuuctmnoTm5K2dWoB2d2FNMl
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3539411-ukrainskim-studentam-nadali-mozlivist-otrimati-frankoukrainskij-diplom-bakalavra.html
https://www.instagram.com/p/Cf_oaE3NFo1/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/p/CgT1ViDtxVT/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
https://www.instagram.com/p/CglzI_4NfUo/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://life.liga.net/all/article/zvezda-silnaya-ruka-nomer-odin-kto-takoy-nastoyaschiy-lider-razrushaem-stereotipy
https://life.liga.net/preview-article/volonter-kak-im-stat-i-byt-effektivnym-chek-list-dlya-nachinayuschih/632132
https://www.instagram.com/p/CiZu_mTjv1Z/
https://www.instagram.com/p/CifOTQMDQvG/
https://www.instagram.com/p/CikhfOENnL0/
https://www.instagram.com/reel/Ci-TwW5Lnk4/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/reel/Cisd0KwDzfz/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://t.me/svidomi_ua/28529
https://www.instagram.com/p/Ci2QqypjTyC/
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https://www.instagram.com/reel/CjFR2dkAR16/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://life.liga.net/porady/article/kak-gotovit-detey-k-samostoyatelnoy-jizni-v-chujom-gorode-sovety-roditelyam-ot-5-ekspertov

