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PAMIĘTAJ O
PODSTAWOWYCH
NORMACH
ZACHOWANIA

Poniższe informacje pomogą Ci wdrożyć się
w życie codzienne naszej firmy. Na pewno
nie chcesz wzbudzać niepożądanej uwagi
niestosownym zachowaniem.
Każde otoczenie wymaga od nas konkretnego
zachowania. Inne pochodzenie etniczne czy
narodowe pociąga za sobą również inne
zwyczaje, obyczaje, wzorce zachowań,
tradycje, normy i wartości. Kontakt
z mieszkańcami Czech, którzy mogą inaczej
się zachowywać, wyznawać inne wartości
czy przestrzegać innych reguł, może stanowić
dla nowoprzybyłych obcokrajowców nie lada
problem. Generalnie panuje zasada, że im
odleglejszy kraj pochodzenia danej osoby,
tym większe występują różnice kulturowe.
Wzajemna wrażliwość i szacunek jest ważny
dla obu stron.

W miejscach publicznych czy w kontaktach
z kolegami w pracy należy przestrzegać
norm grzecznościowych, unikać grubiaństwa,
wulgarnych słów i gestów. Rozmawiając
z kimś nie należy żuć gumy ani trzymać rąk
w kieszeni.
W miejscach publicznych i środkach transportu
publicznego nie należy przeszkadzać innym
własnym krzykiem, głośną rozmową z kimś
osobiście czy przez telefon. Ustąp miejsca,
aby mogły usiąść osoby, które tego bardziej
potrzebują (osoby starsze, chore, inwalidzi,
kobiety ciężarne). Uważaj, aby nie ograniczać
przestrzeni innych osób, aby Twój bagaż nie
przeszkadzał innym.

P amiętajmy więc o grzeczności
– to nic nie kosztuje !
Każdy z pewnością szybko zdoła nauczyć się
zwrotów powitalnych i pożegnalnych po czesku
(dobrý den, na shledanou), dziękuję (děkuji),
proszę (prosím) i przepraszam (promiňte albo
omlouvám se).

U nikaj

niebezpiecznych
zachowań , kłótni , ataków
fizycznych , alkoholu ,
narkotyków , przestępstw !

Obcokrajowcy, którzy trafiają do nowego
środowiska i nie potrafią się w nim odnaleźć
(nie znają podstawowych norm, kultury,
tradycji naszego kraju) mogą skorzystać
z pomocy instytucji i centrów, których adresy
podajemy na drugiej stronie ulotki.

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki
Czeskiej
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

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

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Republiki Czeskiej
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

Urząd Gminy
Obecní úřad
http://www.statnisprava.cz
http://portal.gov.cz

Organizacje pożytku publicznego
Neziskové organizace
http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=183

Lista powstała w ramach projektu finansowanego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej „Usuwanie barier
i podnoszenie BHP wśród zagranicznych pracowników“

