MISSOC - Evropski vzajemni informacijski sistem o socialni varnosti
Sistem MISSOC (vzajemni informacijski sistem o socialni varnosti) je po vzpostavitvi leta 1990 postal osrednja podatkovna zbirka
s sodobnimi in izčrpnimi podatki o sistemih socialne varnosti v državah članicah EU, treh državah Evropskega gospodarskega
prostora in Švici. Podatkovna zbirka MISSOC je povsem elektronska in uporabnikom omogoča ne samo iskanje opisnih in
podrobnih podatkov o socialni varnosti v določeni državi, temveč tudi primerjavo sistemov različnih držav v pregledno
strukturiranih razpredelnicah. Do podatkovne zbirke MISSOC lahko vsakdo brezplačno dostopa.

Komu je MISSOC
namenjen?

Omrežje MISSOC
Sistem MISSOC je zasnovan na tesnem
sodelovanju med:
•
Evropsko komisijo: Generalni direktorat za
zaposlovanje, socialne zadeve in vključitev,
odsek D/3 za aktivno staranje, pokojnine,
zdravstveno varstvo, socialno varstvene
storitve;
•
nacionalnimi predstavniki: mreža uradnih
predstavnikov s pristojnih ministrstev
ali ustanov posameznih držav, ki so
odgovorni za področje socialne varnosti;
•
sekretariatom MISSOC: skupina
strokovnjakov, ki jo imenuje Evropska
komisija.

Posameznikom ali organizacijam, ki iščejo
podatke o urejenosti sistema socialne varnosti
v drugih državah ali želijo primerjati, preučiti in
analizirati več sistemov socialne varnosti.
Uporaba sistema MISSOC najbolj zanima:
•
•
•
•

osebe in podjetja, ki se selijo v tujino,
raziskovalce in študente,
državne organe in organizacije socialnega
varstva,
snovalce politike.

© Shutterstock

Podatkovna zbirka MISSOC
Omrežje MISSOC vsebuje opisne, tematsko zbrane in analitične podatke o socialni varnosti v angleščini, francoščini in nemščini (in v 21 drugih
jezikih za vodnike o socialni varnosti), ki jih zbirajo in jih redno posodabljajo nacionalni predstavniki.
Dostop do podatkovne zbirke je mogoč na naslovu www.missoc.org ali http://ec.europa.eu/missoc . Zbirka vsebuje:

primerjalne preglednice: podrobne, primerjalne in dvakrat na leto (januarja in julija) posodobljene podatke o shemah za socialno varstvo
v vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, v obliki dvanajstih tabel, od katerih je vsaka razdeljena na številne kategorije. Nacionalni podatki
v tabelah so dodatno razloženi z medsektorskimi uvodi, kar omogoča vzporedno primerjavo glavnih konceptov posamezne veje socialne
varnosti. Dvanajst tabel ima naslov:
I. Financiranje
II. Zdravstveno varstvo
III. Denarno nadomestilo med začasno
zadržanostjo od dela
IV. Starševstvo
Grafikone in opise
o urejenosti
socialne varnosti v
posameznih državah,
ki se posodabljajo
dvakrat na leto,
januarja in julija.

V. Invalidnost
VI. Starost
VII. Preživeli družinski člani
VIII. Poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Opise o urejenosti
socialne varnosti
samozaposlenih v
posameznih državah,
ki se posodabljajo
dvakrat na leto,
januarja in julija.

Vodniki MISSOC o socialni varnosti:

pregled glavnih sestavin vej socialne
varnosti v posameznih državah, ki
razumljivo razlagajo sisteme širokemu
občinstvu, zlasti državljanom, ki potujejo
po Evropi. Vodniki se posodabljajo
enkrat na leto (julija) in so dostopni v 24
jezikih držav EU/EEA.

IX. Družinski prejemki
X. Brezposelnost
XI. Zajamčena minimalna sredstva
XII. Dolgotrajna oskrba

Podatki o sistemu
MISSOC: letni
pregled glavnih
trendov v sistemih
socialne varnosti.

Analiza sistema
MISSOC: analitični

pregled pomembnih
sprememb v izbranih
poglavjih ureditve
socialne varnosti
(dvakrat na leto).

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