Informace,
Data, Analýzy
Informační systém, který obsahuje vybraná
statistická data o Moravskoslezském kraji, je
k dispozici z nabídky „Informační systém
RESA“
Statistická data využívaná v informačním systému RESA jsou získávána z různých periodických
sledování zejména ČSÚ nebo úřadů práce.

Systém rovněž umožňuje srovnání dat mezi
jednotlivými teritoriálními jednotkami, tj.:
•
•
•

okresy Moravskoslezského kraje
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V rámci této nabídky můžete zvolit několik
datových sad např.:
•
•
•
•
•

makroekonomika
podnikání
trh práce
vzdělání
výzkum a vývoj

V rámci jednotlivých datových sad jsou
dostupné různé skupiny indikátorů, ze kterých
si můžete vybrat požadovanou informaci.
Dále si můžete vybrat:
•
•

období, za které data vyhledáváte
region (celý kraj nebo vybraný okres)

Kontakt:
RPIC-ViP, s.r.o.
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava
e-mail:gavenda@rpic-vip.cz
telefon: 596 611 953, 724 280 395
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem EU
a státním rozpočtem České republiky.
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RESA

Regionální systém
analýz trhu práce

v Moravskoslezském kraji

Jednou z podstatných podmínek pro jakékoliv rozhodování jsou informace. Tato skutečnost platí v mnoha situacích a oblastech
činnosti.
Význam informací z trhu práce
Jednou z nich je také oblast rozvoje lidských zdrojů. Z tohoto pohledu je bezpochyby důležité:
• analyzovat a interpretovat data z trhu
práce
• využívat tato data k popisu problémů
v určité geografické oblasti, odvětví hospodářství, kvalifikaci atd.
• identifikovat požadavky na kvalitu lidských zdrojů a reagovat na ně
Analýzy trhu práce by měly být pojímány komplexněji – v angličtině se používá
výstižný termín „Labour Market Intelligence“ (LMI). Výsledky jednotlivých analýz by
měly mít tento význam:
• pomoci identifikovat hlavní problémy
• připravovat relevantní programy a akce
• shromažďovat a interpretovat data
k popsání tendencí v jednotlivých odvětvích, v kvalifikacích, kompetencích atd.

www.rza.cz

Cíl regionálního systému analýz RESA

Jak pracovat s RESA

Z tohoto důvodu je v rámci projektu „Equal-Kompetence pro trh práce“ budován veřejně dostupný regionální informační systém o trhu práce
v Moravskoslezském kraji (RESA), který
zahrnuje:

Informační systém je dostupný z hlavního
portálu www.rza.cz:

•
•
•
•
•

vybraná statistická data
data získaná jiným způsobem
výsledky průzkumů
analýzy, expertní zprávy
profily odvětví

Tato data a výstupy mohou sloužit jako:

V základní nabídce portálu vyberte v horní
nabídce záložku RESA:

• podklad pro definování problémů a predikci vývoje na trhu práce
• jako zdroj dat pro zaměstnavatele
Informační systém RESA je zaměřen na
širokou škálu uživatelů:
•
•
•
•

veřejný sektor
vzdělávací systém
organizace zabývající se analýzami
zaměstnavatele

Na této stránce můžete využít nabídky
„Soubory ke stažení“, kde jsou k dispozici analýzy z trhu práce, výsledky z různých
průzkumů atd.

www.rza.cz

