MISSOC - Vzájemný informační systém o sociální ochraně v Evropě

Systém MISSOC (Mutual Information System on Social Protection), Vzájemný informační systém o sociální ochraně, funguje
od roku 1990 a za tu dobu se stal centrální elektronickou informační databází, která shromažďuje aktuální a komplexní
informace z oblasti systémů sociální ochrany ve všech členských zemích EU, v dalších třech zemích Evropského hospodářského
prostoru a ve Švýcarsku. Informační databáze MISSOC je plně elektronická a umožňuje uživatelům nejen vyhledávat popisné či
podrobné informace o sociální ochraně v konkrétní zemi, ale také porovnávat systémy různých zemí, zejména prostřednictvím
strukturovaných tabulek. Informační databáze MISSOC je přístupná pro každého bezplatně.

Pro koho je systém
MISSOC?

Síť MISSOC
Systém MISSOC je postaven na úzké spolupráci
mezi následujícím subjekty:
•

•

•

Pro osoby i organizace, které hledají
informace o sociální ochraně v jiných zemích
nebo srovnávají, studují a analyzují různé
systémy sociální ochrany. Systém MISSOC
slouží zejména:

Evropská komise: Generální ředitelství pro
zaměstnanost, sociální věci a začleňování,
oddělení D/3 Aktivní stárnutí, důchody,
zdravotní péče, sociální služby
Národní korespondenti: síť oficiálních
zástupců národních ministerstev či
institucí odpovědných za oblast sociální
ochrany
Sekretariát MISSOC: expertní skupina
jmenovaná Evropskou komisí

•
•
•
•

Občanům a firmám stěhujícím se do
zahraničí
Vědcům a studentům
Orgánům veřejné správy a úřadům
sociálního zabezpečení
Politickým činitelům

© Shutterstock

Elektronická informační databáze MISSOC
Díky informacím shromážděným a aktualizovaným národními korespondenty nabízí systém MISSOC popisné, tematické i analytické informace
o sociální ochraně v angličtině, francouzštině a němčině (a v 21 dalších jazycích zemí EU/EHP pro příručky o sociálním zabezpečení).
Přístup k informační databázi lze nalézt na adrese www.missoc.org nebo http://ec.europa.eu/missoc. Databáze obsahuje:

Srovnávací tabulky: podrobné, porovnatelné a dvakrát ročně (v lednu a červenci) aktualizované informace o systémech sociální ochrany,

prezentované ve formě dvanácti kapitol, z nichž každá je rozdělena do několika kategorií. Národní informace v kapitoláchjsou doprovázeny
oddělujícími předmluvami, které poskytují široký pohled na hlavní koncepce a principy každého odvětví sociální ochrany. Jde o následujících
dvanáct kapitol:
I. Financování
II. Zdravotní péče
III. Dávky v nemoci
IV. Dávky v mateřství

Grafy a popisy

organizace sociální
ochrany v každé ze

zemí, aktualizované
dvakrát ročně v lednu
a červenci.

V. Invalidní důchody
VI. Starobní důchody
VII. Pozůstalostní důchody
VIII. Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Popis sociální

ochrany samostatně
výdělečně činných
osob v jednotlivých

zemích, aktualizovaný
dvakrát ročně v lednu a
červenci.

Příručky o sociálním zabezpečení
systému MISSOC: přehled o hlavních

prvcích odvětví sociální ochrany v každé
zemi, zaměřený na vysvětlení systémů
srozumitelným jazykem širokému
okruhu veřejnosti, zejména občanům
pohybujícím se v rámci Evropy. Příručky
jsou aktualizovány jednou ročně
(v červenci) a jsou k dispozici ve 24
jazycích EU/EHP.

IX. Rodinné dávky
X. Nezaměstnanost
XI. Zaručený minimální příjem
XII. Dlouhodobá péče

Informační
zpravodaje systému
MISSOC: roční

přehled o hlavních
trendech v systémech
sociální ochrany.

Analýzu MISSOC:

analytický přehled
podstatného vývoje ve
vybraných oblastech
sociální ochrany. Je
vytvářena dvakrát
ročně.

Kontaktujte nás: MISSOC Secretariat – 37, Rue Van Campenhout – B-1000 Brussels - BELGIUM
T: + 32 2 736 14 79 – F: + 32 2 736 23 89 – E-mail: secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org
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