
 

Bled Strategic Forum | Blejski strateški forum 
info@bledstrategicforum.org | #BSF2021 

 

  

 1–2 September 2021 
Bled, Slovenia  
 
www.bledstrategicforum.org  

  

PRILOŽNOST ZA PROSTOVOLJSTVO NA 
16. MEDNARODNI KONFERENCI BLEJSKI STRATEŠKI FORUM 

 
Na kratko o forumu  
 
V več kot desetih letih obstoja je Blejski strateški forum (BSF) prerasel v vodilno mednarodno 
konferenco v srednji in jugovzhodni Evropi, ki pritegne najrazličnejše udeležence. Njegov namen je 
sodelujoče spodbuditi k razpravam o sodobnih regionalnih in globalnih izzivih ter iskanju 
inovativnih rešitev. Poleg tega je odlična priložnost za različne dvostranske in večstranske 
sestanke ter mreženje z vidnimi regionalnimi in globalnimi deležniki.  
 
Letošnji, že 16. Blejski strateški forum, ki ga organizirata Ministrstvo za zunanje zadeve in Center 
za evropsko prihodnost, bo potekal 1. in 2. septembra 2021 pod naslovom »Future of Europe«. 
Obenem se bo 31. avgusta in 1. septembra odvijal tudi Young Bled Strategic Forum (Young BSF), 
ki širokemu naboru mladih voditeljev, podjetnikov, influenserjev, mislecev in družbenih aktivistov 
ponuja platformo za deljenje vizij, izmenjavo idej in mreženje. 
 
Več informacij o letošnjem (in prejšnjih) forumu si lahko ogledate na 
https://bledstrategicforum.org/.  
 
Prostovoljci  
Če je bil Blejski strateški forum 2019 s skoraj 1400 udeleženci največji do sedaj, pa je bil BSF v 
pandemičnem letu 2020 nekoliko okrnjen, a vseeno z okoli 500 udeleženci. Zgodba o uspehu, kar 
BSF definitivno je, pa ne bi bila mogoča brez vsakokratne izdatne pomoči prostovoljcev, ki vsako 
leto opravijo neprecenljivo delo pri izvedbi foruma. Zato tudi v letošnjem letu ponujamo priložnost 
mladim, ki bi želeli biti del priprav in izvedbe te uspešne zgodbe, da se nam pridružijo kot 
prostovoljci.  
 
Kje in kako boš vključen kot prostovoljec Blejskega strateškega foruma?  

o na odprtju foruma v Festivalni dvorani,  
o pomoč pri zagotavljanju covid-19 ukrepov 
o v medijskem centru, 
o PR ekipa 
o pri sprejemu delegacij na letališču Brnik, 
o v dvoranah na razpravah (tehnična in logistična pomoč, podpora moderatorjem),  
o na bilateralnih srečanjih,  
o na akreditacijskem pultu,  
o na Young BSF 
o v ekipi za družbena omrežja.  

https://bledstrategicforum.org/


 
Kaj pridobiš kot prostovoljec Blejskega strateškega foruma?  

o nova poznanstva,  
o priložnost za mreženje,  
o izkušnje z delom na mednarodnem projektu,  
o možnost priznavanja dela kot prakse v okviru formalnega izobraževanja,  
o izkušnjo največje regionalne strateške konference.  

 
Za vse prostovoljce bosta organizirana prehrana in prevoz iz Ljubljane do prizorišč na Bledu. Delo 
prostovoljcev bo potekalo predvsem v sredo 1. ter v četrtek 2. septembra, nekaj prostovoljcev pa 
bomo potrebovali že v torek 31. avgusta na Young BSF ter v času priprav na forum. Predpriprave 
za delo prostovoljcev bodo vključevale nekaj koordinacijskih sestankov in izobraževanj. 
 
(Na spodnji infografiki si lahko ogledaš še nekaj zanimivih dejstev o Blejskem strateškem forumu.) 
 

 
 

Če te prostovoljno delo na Blejskem strateškem forumu zanima, te vljudno vabimo, da se prijaviš 
preko https://eu.jotform.com/form/211304329885053 do vključno petka 18.  junija 2021. 

V primeru dodatnih vprašanj se obrni na tine.sustersic@cep.si 
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