MISSOC - Ühine teabesüsteem sotsiaalkaitse kohta Euroopas
Alates selle rajamisest 1990. aastal on „Ühine sotsiaalkaitse teabesüsteem“ (MISSOC) muutunud keskseks kõikide EL-i
liikmesriikide, kolme Euroopa Majanduspiirkonna riigi ja Šveitsi sotsiaalkaitsesüsteemide kaasajastatud ja ulatusliku teabe
allikaks. MISSOC-i teabebaas on täielikult elektrooniline ning võimaldab kasutajatel leida kirjeldavat või üksikasjalikku teavet
sotsiaalkaitse kohta teatud riigis ja võrrelda erinevate riikide süsteeme ning seda täpsemalt struktureeritud tabelite abil.
MISSOC-i teabebaasi kasutamine on kõigile tasuta.

Kes on MISSOC-I
kasutajad?

MISSOC-i võrgustik
MISSOC põhineb tihedal koostööl järgmiste
osapoolte vahel:
•
Euroopa Komisjon: tööhõive,
sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse
peadirektoraat, üksus D/3 aktiivne
vananemine, pensionid, terviseteenused,
sotsiaalteenused;
•
riiklikud korrespondendid: riiklike
ministeeriumide või sotsiaalkaitse eest
vastutavate asutuste ametlike esindajate
võrgustik;
•
MISSOC-i sekretariaat: asjatundjate rühm,
mille liikmed on määranud Euroopa
Komisjon.

Üksikisikud või organisatsioonid, kes otsivad
teavet sotsiaalkaitse kohta teistes riikides,
või soovivad mitut sotsiaalkaitse süsteemi
võrrelda, uurida ja analüüsida. MISSOC pakub
erilist huvi:
•
•
•
•

välismaal liikuvatele kodanikele ja
ettevõtetele;
teadlastele ja tudengitele;
avaliku võimu esindajatele ja
sotsiaalkaitse korraldajatele;
poliitika kujundajatele.
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MISSOC-i teabebaas
Tänu riiklike korrespondentide kogutud ja uuendatud teabele pakub MISSOC-i võrk kirjeldavat, spetsialiseeritud ning ühtlasi analüütilist teavet
sotsiaalkaitse kohta inglise, prantsuse ja saksa keeles (ja sotsiaalkaitse teatmikku 21 muus EL-i/EMP keeles).
Teabebaasile pääseb juurde aadressilt www.missoc.org või http://ec.europa.eu/missoc. See sisaldab:

võrdlevaid tabeleid: üksikasjalik, võrdlev ja kaks korda aastas (jaanuaris ja juulis) ajakohastatav teave sotsiaalkindlustusskeemide kohta

kõigis osalejariikides, mis on esitatud kaheteistkümne tabelina, mis on jaotatud arvukateks kategooriateks. Tabelite riiklikku teavet täiendavad
mitut valdkonda hõlmavad tutvustused, mis annavad horisontaalse perspektiivi iga sotsiaalkaitse haru põhimõistete ja põhimõtete kohta.
Kaksteist tabelit on järgmised:
I. Rahastamine
II. Tervishoid
III. Haigus – rahalised hüvitised
IV. Emadus/isadus

V. Töövõimetud
VI. Vanadus
VII. Toitjakaotus
VIII. Tööõnnetused ja kutsehaigused

Skeemid ja
kirjeldused iga riigi

Kirjeldus iga riigi

ajakohastatakse kaks
korda aastas jaanuaris
ja juulis.

ajakohastatakse kaks
korda aastas jaanuaris
ja juulis.

sotsiaalkaitse
korralduse kohta,

sotsiaalkaitse kohta
füüsilisest isikust
ettevõtjatele,

MISSOC-I sotsiaalkaitse teatmik:
iga riigi sotisaalkaitse harude
põhielementide ülevaade, mille
eesmärk on arusaadavas keeles
laiale kuulajaskonnale süsteemide
selgitamine, täpsemalt Euroopas
liikuvatele kodanikele. Teatmikku
ajakohastatakse kord aastas (juulis)
ning see on saadaval 24-s EL-i/EMP
keeles.

IX. Peretoetused
X. Töötus
XI. Garanteeritud miinimumvahendid
XII. Pikaajaline hooldus

MISSOC-i teave:

sotsiaalkindlustussüsteemide tähtsamate
suundumuste iga-aastane ülevaade.

MISSOC-i analüüs:

analüütiline ülevaade
olulistest arengutest
sotsiaalkaitse valitud
valdkondades.
Esitatakse kaks korda
aastas.

Võtke meiega ühendust: MISSOC-i sekretariaat Rue Van Campenhout 37 – B-1000 Brüssel - BELGIA
T: + 32 2 736 14 79 – F: + 32 2 736 23 89 – E-post: secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org
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