Життя
та праця
ЗВЕРТАЙТЕ
УВАГУ НА
ОСНОВНІ НОРМИ
ПРИСТОЙНОЇ
ПОВЕДІНКИ

За допомогою цієї інформації ми хочемо
допомогти вам адаптуватись у щоденній
реальності нашого суспільства. Звичайно,
Ви не хочете на перший погляд привертати
небажану увагу брудом, запахом чи
непристойною поведінкою.

У громадських місцях та при спілкуванні
з колегами на роботі потрібно дотримуватися
ввічливості, уникати грубощів, вульгарних
слів та жестів. Також не годиться при
розмові з іншою особою жувати та тримати
руки в кишенях.

Кожне середовище вимагає від людини
певної поведінки. Відмінне етнічне чи
національне походження приносить з собою
відмінні традиції, звичаї, зразки поведінки,
норми та цінності. Зустріч з чеським
населенням, яке може поводитись інакше,
визнавати інші цінності та дотримуватися
інших правил, може спричинити іноземцям
чимало труднощів. Загально визнано, що
з чим більш віддаленої країни походить
іноземець, тим більш відмінною є його
культура. Взаємоповага є важливою для обох
сторін.

У громадських місцях та в громадському
транспорті не заважайте іншим криком,
голосною розмовою чи телефонними
дзвінками. Уступіть місце для сидіння
тим, хто цього найбільше потребує (старші
люди, хворі та інваліди, вагітні жінки).
Намагайтесь не обмежувати простір інших
людей, будьте уважними, щоб ваші речі не
заважали іншим.

Т ому

не забувайте про
ввічливість – це не важко !

Кожен, звичайно, швидко навчиться, як
чеською мовою привітатися та попрощатися
(добрий день, до побачення), подякувати
(дякую), попросити (будь ласка) та
вибачитися (перепрошую чи вибачте)

У никайте

ризикованої
поведінки , сварок , фізичних
нападів , алкоголю , наркотиків ,
кримінальної діяльності !

Іноземцям, які прибувають до нового
середовища та погано в ньому орієнтуються
(незнайомі зі звичними нормами, культурою,
традиціями нашої країни), може допомогти
ряд закладів та центрів, адреси яких ми
вказуємо на зворотній стороні буклету.

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

Міністерство внутрішніх справ ЧР
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

Поліція у справах іноземців
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

Міністерство праці та соціальних справ ЧР
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

Міська рада
Obecní úřad
http://www.statnisprava.cz
http://portal.gov.cz

Неприбуткові організації
Neziskové organizace
http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=183
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«Усунення бар’єрів та підвищення рівня ТБОЗР закордонних
працівників»

