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Creative Brief 

ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი 

ერთობლივი ოპერაციების მაღალტექნოლოგიური ცენტრი ქვეყანაში დანაშაულის პრევენციას, 

უსაფრთხოებას, რეალურ დროში დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას და მისი გახსნის ხარისხის 

გაზრდას უზრუნველყოფს. 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს მასშტაბურ პროექტს „ეროვნული 

ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის განვითარება“, რომლის განხორციელებაც 2016 წლის 4 

ოქტომბერს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის გახსნით დაიწყო. 

პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის,  იმ ადგილებში, სადაც, 

პოლიციის მონაცემებით, დანაშაული ხშირად ხდება - მაგისტრალებზე,  მუნიციპალიტეტების 

შესასვლელ-გასასვლელებში, სტრატეგიულ ობიექტებსა და მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე, 

სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებში და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილებში, პრინციპით - 

„უსაფრთხო ქალაქი, უსაფრთხო რეგიონი, უსაფრთხო ქვეყანა“, მაღალი ტექნიკური მონაცემების 

მქონე ვიდეოკამერების განთავსებას.  

აღნიშნული კამერები აღჭურვილი იქნება სხვადასხვა ტიპის ანალიტიკური პროგრამებით (სახის 

ამოცნობა, ნომრის ამოცნობა, ქცევის დეტექცია, მიტოვებული ნივთის ამოცნობა, იარაღის 

გასროლის დეტექცია),  ჩართული იქნება ერთიან ქსელში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ერთობლივი ოპერაციების ცენტრს პირდაპირი წვდომის რეჟიმში დაუკავშირდება. ცენტრი 

ზემოხსენებული კამერების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ვითარების მუდმივ (24/7) 

მონიტორინგს განახორციელებს და დანაშაულზე მყისიერ რეაგირებას მოახდენს. კამერებიდან 

მიღებული მონაცემების ერთიან ბაზაში შენახვაზე, დამუშავებასა და დაცვაზე  შს სამინისტროს 

ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი იქნება პასუხისმგებელი. ამავე დროს, ერთობლივი 

ოპერაციების ცენტრი რეალურ დროში, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ხედავს 

პოლიციელების ტაქტიკურ განლაგებას და მოქმედებას, მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ასევე, 

საჭიროების შემთხვევაში, იგი დისტანციურად უწევს სამართალდამცველებს საინფორმაციო-

ანალიტიკურ მხარდაჭერას, რადგან ერთობლივი ოპერაციების ცენტრში თავმოყრილია შსს-ში 

არსებული ყველა მონაცემთა ბაზა, ინფორმაცია და ანალიტიკური ინსტრუმენტი. შსს-ს 

ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი არის მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრალიზებული ჰაბი, 

რომელიც ქართული პოლიციის „ტვინისა“ და „თვალების“ ფუნქციას ასრულებს. 
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პროექტის შედეგები  

 გაიზრდება დანაშაულის გახსნის ოპერატიულობა;  

 გაიზრდება დანაშაულის პრევენცია; 

 გაიზრდება ქვეყნის უსაფრთხოების ხარისხი; 

 გაიზრდება პოლიციის საქმიანობის ეფექტურობა; 

 შემცირდება სამართალდარღვევებისა და კრიმინალის რაოდენობა; 

 გაიზრდება ტურისტების შემოსვლა ქვეყანაში; 

 შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევები; 

 გაიზრდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამოვლენა და აღკვეთა;  

 მოსახლეობაში გაზრდის უსაფრთხოებისა და დაცულობის ხარისხს. 

 

 

მიზნობრივი სეგმენტი 

ვისთვის არის გამიზნული რეკლამა, ვისზე უნდა იმოქმედოს გზავნილმა?  მისი დახასიათება. 

 პირველადი სეგმენტი - საქართველოს მოსახლეობა 14+ 

 მეორადი სეგმენტი - კერძო სექტორის წარმომადგენლები (ზემოაღნიშნულ კამერებს 

დაემატება იმ მოქალაქეებისა და კერძო კომპანიათა საკუთრებაში არსებული კამერები, 

რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ნებაყოფლობით ითანამშრომლებენ); 

 მესამედი სეგმენტი - ტურისტები. 

 

ინსაითი 

მოსახლეობის სავარაუდო ინსაითი ამ საკითხის მიმართ  

მინდა ვცხოვრობდე უსაფრთხო ქვეყანაში (გარემოში), რომლის უსაფრთხოება გარანტირებული 

იქნება არა მხოლოდ სიტყვით, ან ვინმე პირის ნება-სურვილით, კეთილი ნებით, არამედ 

თანამედროვე და ეფექტური ინფრასტრუქტურით, რომლის ფუნქციონირებაც არ არის 

დამოკიდებული მხოლოდ ცვალებად ადამიანურ ფაქტორზე. ასეთად ისახება ერთობლივი 

ოპერაციების მაღალტექნოლოგიური ცენტრი. 
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მარკეტინგული მიზნები  

რას უნდა გამოხატავდეს ლოგო? 

 თანამედროვე ტექნოლოგიებს;  

 უნდა იყოს ნაკლებ პოლიციური და მეტად ინოვაციური/თანამედროვე;  

 პირდაპირ ან ირიბად გადმოსცემდეს ცენტრის ფუნქციებს. 

 

ლოგო, როგორც პროექტის ვიზუალური მხარე  

პროექტის მთავარი გზავნილი, რომლის ვიზუალური გამოხატულებაც არის ლოგო 

შს სამინისტრო დანაშაულის (სუპერ) პრევენციისთვის, სწრაფი/ეფექტური რეაგირებისათვის და 

ქვეყნის უსაფრთხოების ხარისხის/დონის ასამაღლებლად,   თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური 

სისტემის დანერგვის პროცესშია, რომელიც, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ერთიან ტექნოლოგიურ 

ინფრასტრუქტურას ქმნის. 

მეგაპროექტი, რომელიც მუდმივად განვითარებაზე არის ორიენტირებული. 

  

დავალება 

ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის ლოგოს შექმნა (ასევე წამოდგენილი უნდა იყოს ლოგოს 

გამოყენება - გაშლა, ორი-სამი „მოქაფი“). 

ლოგოს სტილი  

ლოგოს შექმნისას გათვალისწინებული უნდა იყოს შსს-ს კორპორატიული ფერები (ლურჯი, 

ვერცხლისფერი...).  

ვადები 

კონკურსის გამოცხადებიდან 3 (სამი) კვირა. 

 


