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четвъртък, 24.10.2019, K47 - Franz-Josefs-Kai 47, 1010 Виена, модератор: Гералд Шримпф 

11:00 ч. Регистрация и брънч 

12:00 ч. Музикално приветствие от оркестъра на Виенската полиция 

Откриване на конференцията от Петер Ханке, президент „Помощниците на Виена“ и 
изпълнителен градски съветник (отговаря на наш заместник кмет) 

Приветствие от Волфганг Мюлер, ръководител на направление Организация и сигурност 
към  за организация и сигурност към магистратска дирекция на Община Виена, заместник 
на магистратския директор 

КООРДИНАЦИЯ - Важна е всяка секунда! 

12:15 ч. Доклад на тема координация, Харалд Кацмайр, изпълнителен директор FASresearch - от 
мрежи до стратегия (Aвстр.) 

12:50 ч. Представяне на Кръг K, Волфганг Кастел, изпълнителен директор, Помощниците на Виена 
(AT) 

13:10 ч. Панел: Примери за най-добри практики за сътрудничество на Кръг K с участието на: 

 Михаела Амшл, ръководител на Група Управление на кризи и сигурност, 
магистратската дирекция на Община Виена (AT), 

 Райнер Готвалд, ръководител, Виенска бърза помощ (AT), 

 Валтер Хилерер, ръководител на група за спешни мерки и градска служба, 
магистратска дирекция на Община Виена, направление Организация и сигурност 
(AT), 

 Гералд Хилингер, директор, Професионална пожарна Виена (AT), 

 Волфганг Кастел, изпълнителен директор, Помощниците на Виена (AT), 

 Герхард Пюрстл, председател, Полиция на федерална провинция Виена (AT) 

14:00 ч. Кафе пауза 
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14:30 ч.  Панел: „Газова експлозия на територията на града“ с участието на: 

 Райнер Готвалд, ръководител, Виенска бърза помощ (AT), 

 Валтер Хилерер, ръководител на група за спешни мерки и градска служба, 
магистратска дирекция на Община Виена, направление Организация и сигурност 
(AT), 

 Гералд Хилингер, директор, Професионална пожарна Виена (AT), 

 Герхард Пюрстл, председател, Полиция на федерална провинция Виена (AT) 

 Михаела Лакнер, AkutBetreuungWien (Помощ в извънредни ситуации Виена) (AT),  

 Мартин Шипани, ръководител, направление Прес-информационна служба на 
Община Виена (AT) 

15:15 ч.  Международен панел за сътрудничество с участието на: 

 Волфганг Кастел, изпълнителен директор, Помощниците на Виена (AT), 

 Красимир Димитров, директор, дирекция „Аварийна помощ и превенция“, Столична 
община (BG), 

 Клара Кидлова, Пожарна бригада на град Прага (CZ), 

 Раде Милошевич, началник и ръководител на щаб, Управление на кризи Белград, 
Сектор за кризисни ситуации на Министерството на вътрешните работи на 
Република Сърбия (RS), 

 Лука Новак, отдел Гражданска защита и спасяване на град Любляна (SLO). 

16:00 ч. Кафе пауза 

ПРЕВЕНЦИЯ – Най-важен е човекът! 

16:20 ч. Панел: Възпитание и превенция с участието на: 

 Хайнрих Химер, директор, Образователна дирекция, Виена (AT),  

 Волфганг Кастел, изпълнителен директор, Помощниците на Виена (AT), 

 Маркус Шобер, председател на УС, Помощниците на Виена (AT),  

 Барбара Вюрцелбергер, мениджър по качество на училищното образование, 
Образователна дирекция, Виена (AT) 

16:40 ч. Кампания "Виена се грижи", Мартин Шипани, ръководител, направление Прес-
информационна служба на Община Виена (AT) 

16:50 ч. Международен панел: Възпитание и превенция с участието на: 

 Хайнрих Химер, директор, Образователна дирекция, Виена (AT),  

 Волфганг Кастел, изпълнителен директор, Помощниците на Виена (AT), 

 Мартин Климаковски, отдел Сигурност, катедра Управление на кризи, магистрат 
Прага (CZ), 

 Ищван Ксиге, координатор за логистика при спешни случаи (Coordinator for 
Emergency Logistics), Червен кръст Унгария (H), 

 Павле Калинич, ръководител, отдел Управление на кризи Загреб, 

 Ивета Чованкова, пълномощник на град Братислава по сигурността и борбата с 
наркотиците (SK), 

 Марек Гайдош, ръководител на градската полиция на Братислава (SK). 
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ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ – Мълчаливите герои на всекидневието 

17:20 ч. Онлайн-платформа „Доброволно за Виена“ и придружаваща кампания "Доброволно 
участие", Доминик Цайдлер, Помощниците на Виена (AT), Мартин Шипани, ръководител, 
направление Прес-информационна служба на Община Виена (AT) 

17:50 ч. Международен панел с примери за най-добри практики в доброволческата дейност с 
участието на: 

 Доминик Цайдлер, Помощниците на Виена (AT),  

 Мартин Шипани, ръководител, направление Прес-информационна служба на 
Община Виена (AT),  

 Рихард Смейкал, Чешки Червен кръст Прага 1 (CZ), 

 Синиша Йембрих, главнокомандващ на Професионална пожарна на град Загреб 
(HR), 

 Ласло Кристиан, полковник от полицията/ръководител катедра и доцент в 
Националния университет по обществена служба (H), 

 Пал Кардош, председател на Асоциацията за гражданска защита на Будапеща, 
заместник-председател по образованието и заместник-председател на 
гражданската защита на Националната асоциация за гражданска защита (H). 

18:30 ч. Коктейл и общуване в неформална обстановка 

 

петък, 25.10.2019 - Виенски празник на сигурността на площада пред Виенското кметство 

10:00 ч. Приветствие и представяне на Виенския празник на сигурността на площада пред 
кметството, сборен пункт до сцената 

10:15 ч. Посещение на шатрите на различните участници в Празника на сигурността 

11:45 ч. Сборен пункт до сцената 

12:00 ч. Заключителна част (с визия) и сбогуване в ресторант-избата на кметството 

13:30 ч. Фотосесия с кмета д-р Михаел Лудвик и Петер Ханке 

14:00 ч. Планиран край на мероприятието 


