PRZYGOTOWANIE ŚnOOOWISK MUDUROWYCH DO WYBOROW
PARLAMENTARNYCH
Dlaczego ludzie nie angażują się w poIitykę, nie chodzą na wybory? Bo nie widzą w
tym realnych korzyścidlasiebie.

1. opracowanie

strategii w zakresie komunikacji mającej uświadomic wyborcom wpływ
wynikow wyborów w 2019 r. na kształtowanie przyszłościPolski.
Strategia ta powinna uwzględniaó:

- wiek

emerytów mundurowych oraz mozliwośó korzystania przez nich
współczesnych środkowkomunikacji (brak umiejętnościposługiwania się
komputerem, smartfonem, korzystania z poczty elektronicznej lub mediów

2,

3,

4.

społecznościowych),
sposoby dotarcia do zamkniętych środowisk mundurowych,
uświadomienie wyborcom, o co toczy się gra,
sposoby mobilizacji wyborców i zwiększenie w ten sposob frekwencji wyborczej,
Nasze plusy dodatnie:
- mamy struktury w kazdym wojewodztwie, czasamiw powiecie,
- większośc struktur sprawdziła się w działaniu podczas zbierania podpisow,
- w niektorych rejonach działają komitety porozumiewawcze słuzb mundurowych.
Nasze plusy ujemne:
- hermetycznośóśrodowiskmundurowych
- osiedla mundurowe (niekiedy ogrodzone),
- niechęó do działania społecznego - kadra zawodowa WP jest aspołeczna,
- rozbicie organizacyjne środowisk wojskowych, niechęc wspołpracy.
Warunki skutecznych działań wobec środowisk mundurowych:
1) działania należy rozpocząć jak najwcześniej,działania muszą byc dostosowane do
kampanii wyborczych głownych pańii politycznych, a nawet je wypzedzaó,
2) należy jasno określcel i efekt końcowy działan (np. wzrost aktywności środowiska
mundurowego)
3) krytyczna analiza własnych zasobow: doświadczenie, własną rozpoznawalność w
środowisku, środkifinansowe (najczęściej nie będziesz ich miał).
4) zaplanowanie strategii i taktyki działania. jak zwiększyc naszą rozpoznawalność,kto
jest naszym konkurentem na danym terenie, ocena kto jest przekonany do naszych
poglądow, a nad kim nalezy popracować,
5) zaplanowanie prostej skutecznej kampanii reklamowej (ulotki, plakaty, lokalne

-

6)
5.

media).

analiza wyników wyborow

do

europarlamentu

i ich

rozpowszechnienie wraz

odpowiednimi wnioskami i apelami.
7) podziękowanie wszystkim za pomoc i udział w wyborach.
Proponowane działania w celu dotarcia do środowisk mundurowych.
1) dostosuj działania do środowiskaiokoliczności (zebrania wspólnot mieszkaniowych),
2) adresuj swe działania do kobiet. Są one bardzo wpływowymi wyborcami - potrafią
przekonac do swoich racji członkow rodziny, bliskie kręgi znajomych.
3) stań się widoczny w lokalnym środowisku , zaprezentuj się w prasie lokalnej,
4) zareklamuj się w pońalach społecznościowych,
czvnniki zwiekszaiace skutecznośćna Faęebook ( żrodło:politvkaw§ieci.pl)

własne zdjęcia - zwiększajązaangażowanie zwolenników o 39%,
- nośne hasło np. ,,rusz się idż na wybory",
- użyj obrazu i chwytliwego hasła (np. zdjęcie kandydata i hasło ,,idżze mną".
- krotki post to o 23% większe zaangażowanie zwolennikÓw, posty zawierające ponizej
25O znakow mogą zdobyć 60% więcej zaangażowania niz dłuższe publikacje,
największym zainteresowaniem cieszą się posty zawierające ok. 8_0 znakow.
- uzywanie emotikon zwiększa liczbę komentarzy o 337o,
- posty publikowane w czwartek oraz piątek zyskują większe zaangażowanie o 18%,
- znak zapytania? To nawet o 10O% więcej komentarzy; najbardziej angazującymi
słówkami pytającymi są. czy, ktory oraz kto, najmniejszy odzew generują pytania:
-

dlaczego i ile.
5)

kolpońaz ulotek do skrzynek pocztowych lub do drzwi.
Dla skutecznej dystrybucji materiałow wyborczych celowe jest stworzenie właŚciwej
sieci kolpońazu. Najlepiej uczynió to przez podzielenie okręgu wyborczego na sektory
i wyznaczenie odpowiedniej osoby (najlepiej mieszkańca), odpowiedzialnej za
kolpońaz w danym rejonie.
prowadzenie niezorganizowanego kolpońazu nie ma sensu, Dlatego skoncentruj się
na danym sektorze (częśćTwojego okręgu), dostarcz odpowiednie materiały i
zaangażujjednorazowo (np. na jedno popołudnie) wszystkich dostępnych ochotników.
Wazne jest przy tym ustanowienie koordynatora kolpońazu, odpowiedzialnego za
akcję w określonym rejonie; oczywiście najlepiej, gdy jest nim mieszkaniec danego
okręgu. Każdy z uczestnikow powinien otrzymaó mapkę terenu, na którym ma
prowadzió kolpońaz, ze szczegołowo naniesionymi ulicami lub osiedlami.
Wańo rownież, aby grupa ochotnikow podzieliła się na podgrupy, najlepiej po 2-3
osoby, ktore wspolnie rozprowadzą materiały w danym skupisku mieszkaniowym.

Rad dotyczących kampanii przygotowujących środowiskamundurowe do wyborow

jest więcej. W lnternecie jest sporo publikacji na ten temat w tym eksperta w sprawach
kampanii wyborczej dr. SergiuszaTzeciaka. Każdy zainteresowany znĄdzie coŚ dla

siebie.

