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VCC  NEW  COMPETENCES 
O P I E K U N  O S Ó B ST A R S Z Y C H  

Specyfikacja kosztów niezbędnych do uwzględnienia w budżetach projektów (komercyjnych lub ubiegają-

cych się o dofinansowanie ze środków europejskich), w których przewidziana została certyfikacja VCC. 

Założenia ogólne: 

VCC New Competences Opiekun osób starszych składa się z następujących modułów: 

1. Moduł zawodowy (138 godz., w tym 69 godz. teorii oraz 69 godz. praktyki)

2. Moduł IT (30 godz.)

3. Moduł języka obcego branżowego (60 godz.)

Koszty certyfikacji określane przez Fundację VCC 

lp Rodzaj kosztu Specyfikacja kosztu Kwota brutto 

1 Koszt certyfikatu - udostępnienie platformy egzaminacyjnej do egzaminu 
teoretycznego, IT i językowego  
- udostępnienie platformy egzaminacyjnej do egzaminu 
praktycznego 
- wydanie certyfikatu VCC New Competences wraz z su-
plementem 

840,00 zł* 

2 Akredytacja Trenera - weryfikacja dokumentów kandydatów niezbędnych do 
przystąpienia do akredytacji  
- udostępnienie platformy egzaminacyjnej i przeprowa-
dzenie egzaminu teoretycznego przez Operatora systemu 
egzaminacyjnego 
- przeprowadzenie egzaminu praktycznego przez certyfi-
kowanego Egzaminatora 
- wydanie certyfikatu VCC wraz z suplementem 

600,00 zł 

3 Akredytacja Egzaminatora - weryfikacja dokumentów kandydatów niezbędnych do 
przystąpienia do akredytacji  
- udostępnienie platformy egzaminacyjnej i przeprowa-
dzenie egzaminu teoretycznego przez Operatora systemu 
egzaminacyjnego 
- wydanie certyfikatu VCC wraz z suplementem 

600,00 zł 

4 Akredytacja Operatora Systemu Egzami-
nacyjnego 

- weryfikacja dokumentów kandydatów niezbędnych do 
przystąpienia do akredytacji 
- udostępnienie platformy egzaminacyjnej i przeprowa-
dzenie egzaminu teoretycznego przez Operatora systemu 
egzaminacyjnego 
- wydanie certyfikatu VCC  

280,00 zł 

5 Podręcznik zawodowy  W formie drukowanej z numerem ISBN 100,00 zł 

6 Podręcznik IT W formie drukowanej z numerem ISBN 50,00 zł 

7 Podręcznik językowy z płytą  W formie drukowanej z numerem ISBN 80,00 zł 

* W przypadku realizacji tylko jednego modułu: zawodowego, IT lub językowego wydawany jest certyfikat Select Compe-

tences, a koszt certyfikatu wynosi odpowiednio 280,00 zł. 
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Koszty do uwzględnienia w budżecie projektu w oparciu o indywidualną kalkulację Partnera z uwzględnieniem warun-
ków rynkowych 

1 
Sala szkoleniowa do odbycia części 
zawodowej, IT oraz językowej 

1. Wymagania dla Sali szkoleniowej do reali-
zacji modułu zawodowego: 
- sala szkoleniowa,  

- fantom osoby starszej, 

- łóżko, balia (wanna), 

- woda, 

- stół, krzesło, 

- przybory toaletowe (mydło, grzebień, 
szampon, ręcznik, puder, oliwka i inne), 

- bielizna na zmianę. 

2. Wymagania do Sali szkoleniowej do realiza-
cji modułu IT: 

- stanowisko komputerowe dla każdego z 
uczestników, spełniające następujące wyma-
gania: 

 zainstalowany system operacyjny z serii  
Windows, 

 zainstalowany pełny pakiet Office 2007 

 stały dostęp do Internetu 

 zainstalowana dowolna przeglądarka In-
ternetowa 

3. Wymagania dla Sali szkoleniowej do reali-
zacji modułu językowego: 
- pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w 
stosunku do liczby uczestników kursu, speł-
niająca wymogi obowiązujących przepisów 
BHP, 
- stanowisko komputerowe dla trenera z 
możliwością odtwarzania plików dźwięko-
wych, 
- tablica szkolna.  

Ustala Partner w opar-
ciu o warunki rynkowe 

2 Wynagrodzenie trenera Wynagrodzenie trenera przeprowadzającego 
moduł zawodowy. 
Wynagrodzenie trenera przeprowadzającego 
moduł IT. 
Wynagrodzenie trenera przeprowadzającego 
moduł językowy. 

Ustala Partner w opar-
ciu o warunki rynkowe 

3 Catering Zapewnienie cateringu podczas szkoleń Ustala Partner w opar-
ciu o warunki rynkowe 

4 Sala egzaminacyjna do odbycia egzaminu 
zawodowego teoretycznego i praktyczne-
go oraz egzaminu językowego 

- zapewnienie sali wyposażonej w stanowiska 
komputerowe do przeprowadzenia części teore-
tycznej egzaminu zawodowego 
- zapewnienie sali egzaminacyjnej, wyposażonej 
w sposób umożliwiający przeprowadzenie prak-
tycznej części egzaminu zawodowego 
 
Wymagania dla sali egzaminacyjnej: 
- sala egzaminacyjna, 

Ustala Partner w opar-
ciu o warunki rynkowe 
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- fantom osoby starszej, 

- łóżko, balia (wanna), 

- woda, 

- stół, krzesło, 

- przybory toaletowe (mydło, grzebień, 
szampon, ręcznik, puder, oliwka i inne), 

- bielizna na zmianę. 
. 
 
- zapewnienie sali egzaminacyjnej wyposażonej w 
stanowiska komputerowe do przeprowadzenia 
egzaminu IT: 

- stanowisko komputerowe dla każdego z 
uczestników, spełniające następujące wyma-
gania: 

 zainstalowany system operacyjny z serii  
Windows, 

 zainstalowany pełny pakiet Office 2007 

 stały dostęp do Internetu 

 zainstalowana dowolna przeglądarka In-
ternetowa 

 
- zapewnienie sali egzaminacyjnej wyposażonej w 
stanowiska komputerowe do przeprowadzenia 
egzaminu językowego 
 
 
Wymagania dla sali egzaminacyjnej: 

 pomieszczenie o odpowiedniej kubatu-
rze w stosunku do liczby uczestników 
kursu, spełniająca wymogi obowiązu-
jących przepisów BHP, 

  stanowiska komputerowe dla egzami-
nowanych (jedno stanowisko dla jed-
nego egzaminowanego) podłączone 
do sieci lokalnej z dostępem do Inter-
netu, z zainstalowaną przeglądarką in-
ternetową, z możliwością odtwarzania 
plików dźwiękowych, 

     słuchawki z mikrofonem.  
 

5 Wynagrodzenie Operatora Systemu Egza-
minacyjnego 

- zapewnienie certyfikowanego Operatora Sys-
temu Egzaminacyjnego do przeprowadzenia 
części teoretycznej egzaminu zawodowego oraz 
egzaminu IT i językowego 

Ustala Partner w opar-
ciu o warunki rynkowe 

6 Wynagrodzenie Egzaminatora - zapewnienie certyfikowanego Egzaminatora do 
przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 
zawodowego  

Ustala Partner w opar-
ciu o warunki rynkowe 
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