MISSOC - Kopējā informācijas sistēma par sociālo aizsardzību Eiropā
Kopš tās izveidošanas 1990. gadā, Kopējā informācijas sistēma par sociālo aizsardzību (Mutual Information System on Social
Protection) ir kļuvusi par centralizētu informācijas sistēmu, kurā pieejama regulāri aktualizēta un vispusīga informācija par
sociālās aizsardzības sistēmām visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī trīs Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un Šveicē.
MISSOC informācijas bāze ir pilnīgi elektroniska un ļauj lietotājiem ne vien atrast aprakstus vai sīku informāciju par sociālo
aizsardzību noteiktā valstī, bet arī salīdzināt dažādu valstu sistēmas tabulās. MISSOC informācijas bāze visiem ir pieejama bez
maksas.

Kam MISSOC ir paredzēta?

MISSOC tīkls
MISSOC darbība ir balstīta uz sadarbību starp:
•

•

•

Privātpersonām vai organizācijām, kas meklē
informāciju par sociālo aizsardzību citās valstīs
vai vēlas salīdzināt, pētīt un analizēt vairākas
sociālās aizsardzības sistēmas. MISSOC var būt
sevišķi noderīga:

Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo
lietu un iekļaušanas ģenerāldirektorāta
struktūrvienību D/3 – aktīvas vecumdienas,
pensijas, veselības aprūpe, sociālie
pakalpojumi;
valstu korespondentiem – oficiāliem
pārstāvjiem no nacionālām ministrijām
vai citām institūcijām, kas ir atbildīgas par
sociālās aizsardzības jomu;
MISSOC sekretariātu – Eiropas Komisijas
ieceltu ekspertu komandu

•
•
•
•

iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas
pārceļas uz citu valsti;
pētniekiem un studentiem;
valsts iestādēm un sociālās
nodrošināšanas administratīvajām
iestādēm;
politikas veidotājiem
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MISSOC informācijas bāze
Pateicoties valstu korespondentu apkopotajai un aktualizētajai informācijai, MISSOC tīkls nodrošina aprakstošu, aktuālu un analītisku
informāciju par sociālo aizsardzību angļu, franču un vācu valodā (sociālās aizsardzības rokasgrāmatas – arī pārējā 21 ES/EEZ valodā).
Informācijas bāzei var piekļūt, izmantojot adresi www.missoc.org vai http://ec.europa.eu/missoc. Tajā ir pieejami šādi dati:

Salīdzinošas tabulas – sīka, salīdzināma un divreiz gadā (janvārī un jūlijā) aktualizēta informācija par sociālās aizsardzības sistēmām visās

dalībvalstīs, kas sniegta divpadsmit tabulās ar daudzām kategorijām katrā. Informāciju par valstīm tabulās papildina transversāli ievadi, kas
sniedz pārskatu par katras sociālās aizsardzības jomas galvenajām idejām un principiem. Divpadsmit tabulās ir ietvertas šādas tēmas:
I. Finansēšana
II. Veselības aprūpe
III. Slimība – naudas pabalsti
IV. Maternitāte/paternitāte

Tabulas un apraksti
par sociālās

aizsardzības
organizēšanu katrā

valstī (aktualizē
divreiz gadā – janvārī
un jūlijā).

V. Invaliditāte
VI. Vecumdienas
VII. Apgādnieka zaudējums
VIII. Nelaimes gadījumi darbā un
arodslimības

Apraksts par

pašnodarbināto
sociālo aizsardzību

katrā valstī (aktualizē
divreiz gadā – janvārī
un jūlijā).

IX. Ģimenes pabalsti
X. Bezdarbs
XI. Garantētais minimālais ienākums
XII. Ilgstošā aprūpe

MISSOC sociālās aizsardzības
rokasgrāmatas – pārskats par sociālās

aizsardzības struktūru galvenajiem
elementiem katrā valstī, kura mērķis
ir sistēmu vienkāršā valodā izskaidrot
plašai auditorijai, it sevišķi iedzīvotājiem,
kas pārvietojas starp Eiropas valstīm.
Rokasgrāmatas aktualizē reizi gadā
(jūlijā), un tās ir pieejamas 24 ES/EEZ
valodās.

MISSOC
informatīvie
ziņojumi – ikgadējs

pārskats par
galvenajām sociālās
aizsardzības sistēmu
tendencēm.

MISSOC analīze –

analītiski pārskati par
būtiskiem notikumiem
atsevišķās sociālās
aizsardzības jomās.
Sagatavo divreiz gadā.
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