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С тези информации искаме да Ви помогнем 
да се адаптирате към всекидневната 
действителност на нашето общество. 
Вероятно не искате на пръв поглед да 
привличате нежелателно внимание 
с неподходящо държание.
Всяка среда изисква от човека определено 
държание. Различен етничен или 
национален произход води със себе си 
също и различни навици, обичаи, схеми на 
държание, традиции, норми и стойности. 
Срещата с чешката популация, която може 
да се държи различно, да признава различни 
стойности и да спазва други правила, може 
да причини на новопристигналите чужденци 
значителни проблеми. Общовалидно е, че 
отколкото по-отдалечена страна пристигат 
чужденците, толкова по-различна е тяхната 
култура. Взаимното внимателно уважение 
е важно и за двете страни.

Не забравяйте затова 
учтивостта – Нищо Не струва!
Всеки със сигурност бързо ще се научи на 
чешки език да поздрави и да се сбогува 
(dobrý den, na shledanou), да поблагодари 
(děkuji), да помоли (prosím) и извини 
(promiňte или omlouvám se). 
На обществени места и при разговори между 

колеги на работното място е необходимо 
да се поддържа учтивост, да се избягват 
грубости, вулгарни изрази и жестове. Също 
така не е уместно при разговор с друго 
лице да се дъвчи или да си държите ръцете 
в джобовете.
На обществени места или в обществения 
транспорт не досаждайте на присъстващите 
с викове, разговор на висок глас или 
телефониране. Освободете място за сядане 
на тези, които повече се нуждаят от него 
(възрастни, болни и инвалиди, бременни 
жени). Внимавайте, да не ограничавате 
мястото на другите хора и Вашия багаж да 
не им пречи.

избягвайте рисково държаНие, 
свади, физически НападеНия, 
алкохол, Наркотици, престъпНи 
действия!
На чужденци, които пристигат в нова 
среда и не се ориентират добре в нея (не са 
запознати с общоприетите норми, култура, 
традиции на нашата страна), могат да 
помогнат различни институции и центрове, 
адресите на които се намират на задната 
страна на този документ.



Разработено в рамките на проекта финансиран от 
Министерството на труда и социалната политика 
„Отстраняване на бариерите и повишаване на нивото на 
BOZP /безопасност и охрана на труда/ на чуждестранните 
работници“

Трудова борса 
Úřad práce, generální ředitelství
Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28 
http://portal.mpsv.cz/upcr 
tel.: (+420) 950 191 111

Министерство на вътрешните работи на Чехия 
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 
http://www.mvcr.cz/cizinci 
Vstup, pobyt atd. cizinců na území ČR 
e-mail: pobyty@mvcr.cz 
tel.: (+420) 974 832 421, (+420) 974 832 418

Чуждестранна полиция 
Cizinecká policie
Olšanská 2, 130 51 Praha 3 
http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-pobyt-
cizincu.aspx 
Oddělení pobytových agend 
e-mail: ocppraha@mvcr.cz 
tel.: (+420) 974 820 317

Министерство на труда и социалната 
политика на Чехия 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 
http://portal.mpsv.cz , http://www.cizinci.c 
e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz 
tel.: (+420) 221 921 111

Община  
Obecní úřad
http://www.statnisprava.cz 
http://portal.gov.cz

Нестопанска организация  
Neziskové organizace
http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=183


