MISSOC - Sistema ta’Informazzjoni Reċiproka dwar il-Protezzjoni Soċjali Fl-Ewropa
Sa mit-twaqqif tagħha fl-1990, is-“Sistema ta’ Informazzjoni Reċiproka dwar il-Protezzjoni Soċjali” (MISSOC), kibret f’bażi ċentrali
ta’ informazzjoni għal tagħrif aġġornat u komprensiv dwar is-sistemi ta’ protezzjoni soċjali fl-Istati Membri kolha tal-UE, it-3 pajjiżi
taż-Żona Ekonomika Ewropea u l-Iżvizzera. Il-bażi ta’ informazzjoni MISSOC hija kompletament elettronika, tippermetti lill-utenti
biex mhux biss ifittxu informazzjoni deskrittiva jew dettaljata dwar il-protezzjoni soċjali f’pajjiż speċifiku, iżda li jqabblu s-sistemi
ta’ pajjiżi differenti, b’mod partkolari permezz ta’ tabelli strutturati. Il-bażi ta’ informazzjoni MISSOC hi aċċessibbli għal kulħadd
b’xejn.

Għal min hi l-MISSOC?

In-Netwerk MISSOC
MISSOC hija bbażata fuq kooperazzjoni millqrib bejn:
•

•

•

il-Kummissjoni Ewropea: Direttorat
Ġenerali għall-Impjieg, l-Affarijiet Soċjali
u l-Inklużjoni, Unità D/3, Anzjanità Attiva,
Pensjonijiet, Kura tas-Saħħa, Servizzi
Soċjali
il-Korrispondenti Nazzjonali: netwerk
ta’ rappreżentanti uffiċjali mill-ministeri
nazzjonali jew minn istituzzjonijiet li huma
responsabbli għall-qasam tal-protezzjoni
soċjali
is-Segretarjat MISSOC: tim ta’ esperti
maħtur mill-Kummissjoni Ewropea

Individwi jew organizzazzjonijiet li jkunu qed
ifittxu informazzjoni dwar il-protezzjoni soċjali
f’pajjiżi oħrajn jew li jixtiequ jqabblu, jistudjaw
u janalizzaw għadd ta’ sistemi ta’ protezzjoni
soċjali. MISSOC hi ta’ interess partikolari għal:
•
•
•
•

Ċittadini u kumpaniji li jkunu ser
jittrasferixxu lilhom infushom f’pajjiż
barrani
Riċerkaturi u studenti
Awtoritajiet Pubbliċi u
Amministrazzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali
Min jagħmel il-politika
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Bażi ta’ informazzjoni MISSOC
Grazzi għall-informazzjoni miġbura u aġġornata mill-Korrispondenti Nazzjonali, in-netwerk tal-MISSOC jipprovdi informazzjoni deskrittiva,
topika kif ukoll analitika dwar il-protezzjoni soċjali bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż (u f’21 lingwa oħra tal-UE/ŻEE għall-Gwidi tas-Sigurtà
Soċjali).
Aċċess għall-bażi ta’ informazzjoni jista’ jinkiseb minn www.missoc.org jew http://ec.europa.eu/missoc. Din fiha:

Tabelli komparattivi: informazzjoni dettaljata, li tista’ titqabbel u aġġornata darbtejn fis-sena (Jannar u Lulju) dwar l-iskemi ta’ protezzjoni
soċjali fil-pajjiżi parteċipanti kollha, u preżentata fil-forma ta’ tnax-il tabella, b’kull waħda maqsuma f’diversi kategoriji. L-informazzjoni
nazzjonali fit-Tabelli hi kumplimentata b’introduzzjonijiet ġenerali li jipprovdu perspettiva orizzontali fuq il-kunċetti ewlenin ta’ kull fergħa.
It-tnax-il tabella huma:
I. Finanzjament
II. Kura tas-Saħħa
III. Mard – Benefiċċji f’kontanti
IV. Maternità/Paternità

Ċarts u
deskrizzjonijiet dwar
l-Organizzazzjoni

tal-Protezzjoni
Soċjali f’kull pajjiż,

aġġornata darbtejn
fis-sena, f’Jannar u
Lulju

V. Invalidità
VI. Anzjanità
VII. Superstiti
VIII. Inċidenti fuq il-post tax-xogħol u
mard okkupazzjonali

Deskrizzjoni tal-

Protezzjoni Soċjali
għal min jaħdem
għal rasu f’kull pajjiż,

aġġornata darbtejn fissena, f’Jannar u Lulju

Gwidi tas-Sigurtà Soċjali: ħarsa

ġenerali lejn l-elementi ewlenin talfergħat ta’ protezzjoni soċjali f’kull
pajjiż, li għandhom l-għan li jispjegaw issistemi f’lingwaġġ aċċessibbli lil udjenza
wiesa’, b’mod partikolari liċ-ċittadini li
qed imorru minn pajjiż għall-ieħor flEwropa. Il-Gwidi huma aġġornati darba
fis-sena (Lulju) u huma disponibbli f’24
lingwa tal-UE/ŻEE.

IX. Benefiċċji tal-familja
X. Qgħad
XI. Riżorsi minimi garantiti
XII. Kura fit-tul

MISSOC Info: ħarsa

ġenerali annwali lejn
ix-xejriet tas-sistemi
ta’ protezzjoni soċjali.

Analiżi MISSOC:

deskrizzjoni analitika
ta’ żviluppi sinifikattivi
f’oqsma magħżula
tal-protezzjoni soċjali.
Prodotta darbtejn fissena.
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