
Mladinski center BIT sta leta 2004 ustanovili dve mladinski or-
ganizaciji - Klub belokranjskih študentov (KBŠ) in Mladinski kul-
turni klub Bele krajine (MKK). Mladinski center BIT ima status 
organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju mladine.
Trenutno deluje na treh lokacijah:

V Mladinskem centru BIT pridobimo skoraj dve tretjini svojih 
sredstev na evropskih razpisih. Na tem področju redno izvajamo:

- Erasmus + mladinske izmenjave

V letu 2017 smo na mladinski izmenjavi Urban House gostili mla-
de, ki so preko praktičnih kreativnih delavnic obnovili zastarelo 
in neuporabno pohištvo, ustvarili urbani vrt in tako terasi podali 
novo urbano podobo. S to izmenjavo smo želeli pokazati, da lah-
ko z različnimi idejami ter sodelovanjem na lahek način in brez 
veliko denarja ustvarimo nekaj novega. 

Vsako leto na izmenjave in usposabljanja po vsej Evropi pošlje-
mo tudi okoli 50 mladih iz Bele krajine in celotne Slovenije. V 
letu 2017 so se tako udeležili izmenjav in usposabljanj na Polj-
skem, Hrvaškem, v Španiji, Latviji, Romuniji in v Franciji. Teme 
izmenjav so zelo različne, udeleženci pa dobijo neprecenljivo ži-
vljenjsko izkušnjo, razširijo svoje obzorje ter imajo nova poznan-
stva iz cele Evrope. 

- Erasmus + Evropska prostovoljska služba (EVS)

Trenutno gostimo 3 prostovoljke iz Nemčije, Makedonije in Polj-
ske. Odobren imamo tudi dolgoročni projekt, ki nam omogoča, 
da v naslednjih treh letih pošljemo 16 mladih posameznikov  na 
projekte po celotni Evropi. Zagotovljena je brezplačna nastani-
tev, prehrana, potni stroški, mentorstvo, tečaj tujega jezika in 
žepnina. 

Učni proces v Erasmus+ projektih je usmerjen v pridobivanje 
treh ključnih kompetenc - produktivnost, radovednost in trdo-
živost. Posameznik na takšnem projektu krepi kreativnost, pri-
lagodljivost, komunikacijske veščine, znanje jezikov, vztrajnost, 
empatičnost in samozavest ter je zanesljivejši, boljši v reševan-
ju izzivov in konfliktnih situacij ter sposoben dobrega timskega 
dela. Posameznik po končanem projektu pridobi uradno evrop-
sko potrdilo YOUTHPASS, ki mu koristi pri iskanju zaposlitve.

Skupaj z ustanoviteljema Klubom belokranjskih študentov in 
Mladinskim kulturnim klubom Bele krajine že deset let organizi-
ramo festival Črnfest. Poleg kvalitetnega programa in oživljanja 
mestnega jedra v poletnem času, je pomembno, da tako velik 
projekt organizirajo izključno mladi, ki ob mentorstvu starejših 
pridobijo neprecenljive organizacijske izkušnje, krepijo timsko 
delo in odgovornost do soljudi ter družbe.

V kolikor želite še podrobneje spoznati naše delo in se tudi ak-
tivno vključiti v projekte MC BIT, vas vabimo na dneva odprtih 
vrat, ki bosta 16. in 17. februarja 2018 ter na regionalni dogodek 
Laboratorij idej, kjer bomo izmenjevali ideje in mnenja o aktu-
alnih družbenih temah, evropskih vrednotah ter vključevanju. 
Podrobnejši program lahko najdete na naši spletni strani  
www.mc-bit.si, Facebook strani in Instagram profilu.

Mladinski center BIT – Kdo? Kaj? Zakaj?

Mladinski kulturni klub Bele krajine

Informacijska pisarna - črnomaljski grad 

Turistično-izobraževalni center - nekdanji dijaški dom

- Erasmus + usposabljanja mladinskih delavcev

V letu 2017 smo na usposabljanju NEE(D)T Youth work gostili 
mladinske delavce, ki so se v Črnomlju usposabljali za delo z 

mladimi, ki niso zaključili šolanja, niso zaposleni in se ne uspo-
sabljajo na kakršenkoli način (Not in Employment, Education or 
Training – NEET). 



Dobiček pri projektih socialnega podjetništva v MC BIT vlagamo v razvoj novih produktov, sofinanciranje rednih aktivnosti in     
festival Črnfest.

Mladinski center BIT, zavod za drugo izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje, socialno podjetje
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V Mladinskem centru BIT smo uspešno izvedli več kot dvajset 
evropskih projektov. Na podlagi kvalitetnega in verodostojnega 
dela, izkušenj in evropskih kontaktov, smo postali prepoznavni, 
saj nas je opazilo tudi italijansko socialno podjetje Itaca s 1500 
zaposlenimi s katerim sodelujemo in razvijamo ideje v različnih 

Nekdaj dijaški dom, danes
Turistično-izobraževalni center
Mladinski center BIT se je v letu 2016 do-registriral v socialno 
podjetje, saj se je pojavila potreba po reševanju družbenih prob-
lemov na podjetniški način. Glavna tri področja na katerih delu-
jemo so mladinsko organiziranje, izobraževalni turizem in razvoj 
lokalne skupnosti.

V letu 2016 smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za gospo-
darstvo in tehnologijo, kjer smo pridobili start up subvencijo 
za razvoj socialnega podjetništva. V letu 2017 smo tako uspeš-
no končali prvo fazo obnove prostorov v  drugem in tretjem 
nadstropju nekdanjega dijaškega doma, kjer že danes deluje 
Turistično-izobraževalni center MC BIT s 14 sobami in dvema 
apartmajema (48 ležišč z možnostjo dodatnih), predavalnico, 
kuhinjo, dnevno sobo in teraso. Nov Turistično-izobraževalni 
center MC BIT je namenjen predvsem organiziranim skupinam, 
ki potrebujejo prostor za izobraževanja, usposabljanja, mladin-
ske izmenjave, delovne vikende, poletne šole, team building 
aktivnosti, priprave športnikov ter tudi nastanitvi udeležencev 
lokalnih projektov (Jurjevanje, filmski tabor, kiparska šola...). V 
letu 2017 smo imeli v Turistično-izobraževalnem centru 1500 
nočitev, za leto 2018 jih načrtujemo 2000.

projektih. Vsem podjetjem in ustanovam v Beli krajini nudimo 
50% popust pri razvijanju projektov in idej, pripravi razpisne do-
kumentacije, prenosu dobrih praks iz tujine in iskanju evropskih 
partnerjev z namenom ohranitve ali ustvarjanja novih delovnih 
mest za mlade v Beli krajini.

Do poletja 2018 bomo odprli spletno stran in spletno trgovino 
belokranjsko.si, katere namen je trženje Turistično- izobraževal-
nega centra ter izdelkov naših lokalnih partnerjev na slovenskem 
in evropskem tržišču. K sodelovanju v projektu ste vabljeni vsi, ki 
imate produkte narejene v Beli krajini.


