MISSOC - Sameiginlegt upplýsingakerfi um félagslega vernd í Evrópu
Síðanþvívarkomið á laggirnarárið 1990, hefur Sameiginlegtupplýsingakerfi um félagslegavernd í Evrópu (MISSOC) þróastyfir í miðlæganþekkingargrunnfyrirnýjarogviðamiklarupplýsingar umumþaukerfisem-veitafélagslegaverndí öllumall aðildarríkjum ESB, löndunumþremursemtilheyra-Evrópskaefnahagssvæðinuog í Sviss. MISSOC þekkingargrunnurinneralgjörlegarafrænn, ogleyfirnotendumekkieinungisaðfinnalýsandieðanákvæmarupplýsingar um félagslegavernd í tilgreindulandi, heldurereinnighægtaðberasamankerfin í mismunandilöndum,
einkumgegnumskipulagðartöflur. MISSOC þekkingargrunnurinnerókeypisogaðgengileguröllum.

MISSOC tengslanetið

Fyrirhverner MISSOC?
Einstaklingar og stofnanir sem eru að leita að
upplýsingum um félagslega vernd í öðrum
löndum eða sem vilja bera saman, rannsaka og
greina mismunandi kerfi félagslegrar verndar.
MISSOC er sérstaklega gagnlegt:

MISSOC byggist á náinnisamvinnu á milli:
•

•

•

framkvæmdastjórnar ESB:
Stjórnsviðatvinnu- ogfélagsmálainnan
ESB, Eining D/3 Virköldrun, lífeyrismál,
heilbrigðismálogfélagsþjónusta
tengiliðaviðkomandiríkja: net opinberrafulltrúafráráðuneytumríkjannaeðastofnunumsemberaábyrgð á félagslegrivernd
skrifstofu MISSOC: hópursérfræðingasemskipaðurerafframkvæmdastjórn ESB.
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•

ríkisborgurum og fyrirtækjum sem eru að
flytja erlendis

•

fræðimönnum og nemendum

•

opinberum yfirvöldum og
almannatryggingum

•

stefnumótendum

MISSOC þekkingargrunnur
Vegna upplýsinga sem tengiliðir viðkomandi ríkja hafa safnað og uppfært býður MISSOC upp á lýsandi, staðbundnar og greinandi upplýsingar
um félagslega vernd á ensku, frönsku og þýsku. (og í 21 öðrum ESB/EEStungumálum hvað varðar upplýsingar um almannatryggingar).
Hægt er að finna þekkingargrunninn á www.missoc.org or http://ec.europa.eu/missoc.
Hann inniheldur:

Samanburðartöflur: nákvæmar, samanburðarhæfar upplýsingar sem eru uppfærðar tvisvar á ári (janúar og júlí) um kerfi félagslegrar verndar
sem ná yfir öll lönd sem taka þátt. Upplýsingarnar eru settar fram í tólf töflum, en hver tafla nær yfir marga mismunandi flokka. Upplýsingar
um sérhvert land í hverri töflu fylgja sundurgreinandi yfirlit sem veita þverfaglegt sjónarhorn á aðal þætti og viðmið hverrar greinar innan
félagslegrar verndar. Töflurnartólferu:
I. Fjármögnun
II. Heilbrigðisþjónusta
III. Veikindi – bætur í peningum
IV. Mæður/Feður

Skipurit og lýsingar á
skipulagifélagslegrar
verndar í hverju
landi fyrir sig, sem eru
uppfærðartvisvar á ári
í janúarog í júlí.

V. Örorka
VI. Elli
VII. Eftirlifendur
VIII.Vinnuslys og atvinnusjúkdómar

Lýsing á félagslegri
vernd fyrir þá sem
eru sjálfstætt starfandi í hverju landi fyrir
sig, uppfærð tvisvar á
ári í janúarog í júlí.

MISSOC upplýsingar um almannatryggingar: yfirlit yfir meginþætti

greina innan félagslegrar verndar í
hverju landi fyrir sig, sem miða að því
að útskýra kerfin á aðgengilegu máli til
almennings, einkum til einstaklinga sem
ferðast innan Evrópu. Upplýsingarnar
eru uppfærðar einu sinni á ári og eru
tiltækar á 24 ESB/EES tungumálum.

IX. Fjölskyldubætur
X. Atvinnuleysi
XI. Trygging á nægilegri aðstoð
XII. Langtímaumönnun

MISSOC upplýsingarit: árlegt yfirlit

yfir aðalþætti þróunar í kerfum er veita
félagslega vernd.

MISSOC greiningu:
sundurgreinandi
yfirlit um mikilvæga
þróun á völdum
sviðum félagslegrar
verndar. Gefið út
tvisvar á ári.

Hafðusamband: MISSOC Secretariat 37, Rue Van Campenhout – B-1000 Brussels - BELGIUM
Sími: + 32 2 736 14 79 – Fax: + 32 2 736 23 89 – Netfang: secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org
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