MISSOC - System Wzajemnego Informowania o Ochronie Socjalnej

Od powstania w 1990, System Wzajemnego Informowania o Ochronie Socjalnej (MISSOC) stał się centralną bazą w zakresie
aktualnych i wyczerpujących informacji na temat ochrony socjalnej we wszystkich państwach członkowskich UE, 3 państwach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. MISSOC jest całkowicie elektroniczną bazą informacyjną, umożliwiającą
użytkownikom nie tylko wyszukiwanie informacji opisowych i szczegółowych na temat ochrony socjalnej w określonym
kraju, ale również porównywanie systemów działających w różnych krajach, zwłaszcza za pomocą ustrukturyzowanych tabel.
Informacyjna baza MISSOC jest dostępna nieodpłatnie dla każdego zainteresowanego.

Sieć MISSOC

Dla kogo przeznaczone
są informacje zawarte w
MISSOC?

MISSOC opiera się na bliskiej współpracy
pomiędzy:
•

•

•

Komisją Europejską: Dyrekcją Generalną
ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i
Włączenia Społecznego, Jednostka D/3
Aktywność osób starszych, Emerytury,
Opieka medyczna, Opieka społeczna
Korespondentami Krajowymi: siecią
oficjalnych przedstawicieli z ministerstw
lub instytucji krajowych, którzy są
odpowiedzialni za obszar ochrony
socjalnej
Sekretariatem MISSOC: grupą ekspertów
powołanych przez Komisję Europejską

Dla osób lub organizacji , które szukają
informacji na temat ochrony socjalnej w
innych państwach, lub które chcą porównać,
zbadać i przeanalizować kilka systemów
ochrony socjalnej. MISSOC może szczególnie
zainteresować:
•
Obywateli i przedsiębiorstwa, które
przenoszą się za granicę
•
Badaczy i studentów
•
Władze publiczne oraz zakłady
ubezpieczeń społecznych
•
Decydentów
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Baza informacyjna MISSOC
Dzięki informacjom zbieranym i uaktualnianym przez Korespondentów Krajowych, sieć MISSOC zapewnia informacje opisowe, tematyczne
jak również analityczne w zakresie ochrony socjalnej w językach angielskim, francuskim i niemieckim (i w 21 innych językach UE/EOG w
przypadku poradników dotyczących ochrony socjalnej).
Baza informacyjna jest dostępna pod adresem www.missoc.org lub http://ec.europa.eu/missoc. Zawiera ona:

Tabele porównawcze: szczegółowe, porównywalne i dwa razy do roku (styczeń i lipiec) aktualizowane informacje na temat systemów

ochrony socjalnej we wszystkich opisywanych krajach, prezentowane w formie dwunastu tabel podzielonych na wiele kategorii. Zawarte
w tabelach informacje z krajów są uzupełnione o przekrojowe wstępy, zawierające perspektywiczną analizę poziomą głównych zagadnień i
założeń każdej gałęzi ochrony socjalnej. Tematyka dwunastu tabel:
I. Finansowanie
II. Opieka medyczna
III. Choroba – świadczenia pieniężne
IV. Macierzyństwo/ojcostwo

Wykresy i opisy
dotyczące

organizacji
ochrony socjalnej

w każdym z państw,
aktualizowane dwa
razy do roku w
styczniu i lipcu.

V. Inwalidztwo
VI. Starość
VII. Opieka nad osobami pozostałymi po
śmierci żywiciela
VIII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Opis ochrony

socjalnej osób
samozatrudnionych
w każdym z państw,
aktualizowany dwa
razy do roku w
styczniu i lipcu.

Poradniki MISSOC dotyczące
ochrony socjalnej: przegląd

IX. Świadczenia rodzinne
X. Bezrobocie
XI. Gwarantowane minimalne środki
XII. Opieka długoterminowa

Informacje MISSOC:

głównych elementów gałęzi ochrony
socjalnej w każdym kraju, mający
na celu wyjaśnienie tych systemów
w dostępnych językach osobom
zainteresowanym spoza danego
kraju, w szczególności obywatelom
przemieszczającym się na terenie
Europy. Poradniki są aktualizowane
raz w roku (lipiec) i są dostępne w 24
językach UE/EOG.

coroczny przegląd
głównych trendów w
systemach ochrony
socjalnej.

Analiza MISSOC:

analityczny przegląd
ważniejszych zjawisk
w wybranych
obszarach
ochrony socjalnej.
Przygotowywana
dwa razy w roku.

Kontakt: Sekretariat MISSOC – Rue Van Campenhout 37– B-1000 Bruksela - BELGIA
Tel.: + 32 2 736 14 79 – Faks: + 32 2 736 23 89 – E-mail: secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org
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