Raport z działalności RKW w zakresie informacji i mediów w 2015r.
1. Działalność medialna RKW
a) stworzenie i promocja znaków firmowych RKW oraz siepoliczymy.pl
b) stworzenie zakładki RKW na portalu solidarni2010.pl, stworzenie i obsługa
redakcyjna własnych mediów RKW: portalu ruchkontroliwyborow.pl, FB, TT
skomunikowanych z systemem siepoliczymy.pl i forum
c) od 21.02 do 20.11 2015r. opublikowanie 190 artykułów i wpisów oryginalnych na
temat Ruchu Kontroli Wyborów na portalach domowych
d) serwis informacyjny rozsyłany do kilkudziesięciu dziennikarzy z kluczowymi
dokumentami, pismami i powiadomieniami RKW oraz raportami naruszeń
wyborczych z Biura Interwencji podczas wyborów prezydenckich i parlamentarnych
e) kampania ulotkowa i plakatowa RKW oraz siepoliczymy.pl, płatna kampania
reklamowa na FB
f) obsługa medialna szkoleń, spotkań RKW, eventów; nagranie własnych szkoleń i
filmów instruktażowych
g) nakręcenie kilkunastu klipów telewizyjnych i radiowych na potrzeby kampanii
referendalnej z nastawieniem na promocję systemu siepoliczymy.pl oraz organizacja
emisji w kilkunastu ośrodkach TV i PR na terenie Polski, wykorzystania klipu
siepoliczymy.pl na potrzeby wyborów parlamentarnych
h) stała emisja klipów RKW-siepoliczymy.pl w TV Republika do wyborów
parlamentarnych włącznie
i) nakręcenie kilku programów Studio Republika Ewy Stankiewicz TV Republika przed
i po wyborach prezydenckich i parlamentarnych na temat organizacji,
nieprawidłowości i fałszerstw wyborczych z udziałem przedstawicieli RKW
j) organizacja 1. i 2. studia wyborczego podczas wyborów prezydenckich oraz
transmisji z Biura Interwencyjnego podczas wyborów parlamentarnych
k) udział mediów RKW w kluczowych konferencjach prasowych Państwowej Komisji
Wyborczej podczas wyborów wraz z aktywnym udziałem dziennikarzy zadających
pytania.
2. Współpraca z mediami zewnętrznymi :
a) 1. wieczór wyborczy podczas wyborów prezydenckich w współpracy z TV Trwam,
Radiem Wnet i TVRepublika
b) studio z Biura Interwencji podczas wyborów parlamentarnych – TV Trwam,
niepoprawneradio.pl
c) wielodniowe informacyjne kampanie radiowe w Radio Maryja przed wyborami
prezydenckimi i parlamentarnymi
d) stały udział na antenie TVRepublika kilku przedstawicieli RKW w wielu różnych
programach informacyjnych i dyskusyjnych
e) publikacje dziennikarzy z ramienia RKW na portalach wpolityce.pl, wsieci.pl , portalu
Kongresu Mediów Niezależnych, w Warszawskiej Gazecie, w Gazecie Polskiej i
GPCodziennej; kampania reklamowa w Warszawskiej Gazecie; wywiady z członkami
RKW
f) okazjonalna współpraca z niezależna.pl, Polskim Radiem, Kurierem Wnet,
g) mimo propozycji ze strony TVN niepodjęcie współpracy przedstawicieli RKW z tą
stacją przed wyborami parlamentarnymi.
Składamy podziękowania wszystkim Osobom i Podmiotom, które w oparciu o
zasady wolontariatu, przyczyniły się do realizacji opisanych powyżej form działania.
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