Was machen die Tafeln?

Що роблять некомерційні продовольчі банки?

Mehr als 960 gemeinnützige Tafeln gibt es in Deutschland.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sammeln in ihrer Freizeit
während der Woche gute Lebensmittelüberschüsse von
Einzelhändlern und Herstellern ein und verteilen sie
regelmäßig an mehr als 1,6 Millionen bedürftige Menschen
im ganzen Land. Das alles machen die Mitarbeiter „pro
bono“ d.h. erhalten hierfür keine Vergütung.

У Німеччині налічується понад 960 некомерційних
продовольчих банків. Волонтери збирають хороші
надлишки їжі від роздрібних торговців і виробників у
вільний час протягом тижня і регулярно розподіляють їх
для більш ніж 1,6 мільйона бідних людей по всій країні.
Співробітники роблять все це «pro bono», тобто не
отримують за це зарплату.

Diese Waren verteilen wir als Starnberger Tafel für einen
symbolischen Betrag von 1,00 EUR je Erwachsenem immer
Donnerstags ab 13:00 Uhr. In Starnberg leisten über 35
Mitarbeiter diese Arbeit gerne für Sie.

Ми розповсюджуємо ці товари як Тафель Starnberger за
символічну суму 1,00 євро за дорослого щочетверга з
13:00.У Штарнберзі більше 35 співробітників із
задоволенням роблять цю роботу за вас.

Unter welchen Voraussetzungen bekommen Sie Hilfe von
Tafeln?
Sie können zur Tafel gehen, wenn Sie ein geringes
Einkommen haben, weshalb es für Sie schwierig ist, Ihren
Lebensunterhalt zu verdienen. Sie können dies durch Vorlage
amtlicher Unterlagen bestätigen (z.B. Entscheidung über die
Erbringung von Dienstleistungen für Flüchtlinge
(Asylbewerleistungsbescheid), Entscheidung über
Arbeitslosengeld - Grad II ( Grad II ,
Grundsicherungsbescheid ), Entscheidung über die
Rentenbescheide).

За яких умов ви отримуєте допомогу від продовольчих
банків?
Ви можете піти в продовольчий банк, якщо у вас низький
дохід, саме тому вам важко заробляти на життя.
Підтвердити це можна, подавши офіційні документи (е.B
рішення про надання послуг біженцям (повідомлення
про надання допомоги по притулку), рішення про
допомогу по безробіттю - II клас (II клас, основне
повідомлення про безпеку), рішення про пенсійні
повідомлення).

In der aktuellen Situation erkennt die Starnberger Tafel auch
ukrainische Pässe zusammen mit einer Meldebescheinigung
im Postleitzahlen-Bereich 82319 (Starnberg) und 82335
(Berg) für den Zugang an. Wir erstellen Ihnen, sofern wir
noch freie Plätze haben, gerne eine Zugangskarte für Sie
und Ihre Familie. Jede Zugangskarte ist einer Gruppenfarbe
zugeordnet. Die Ausgabezeit der Gruppenfarbe ändert sich
jede Woche in einem Rotationsprinzip und kann auf unserer
Website:
https://www.starnbergertafel.de/aufrufkalenderder.html
abgerufen werden.

У ситуації, що склалася, Starnberger Tafel також визнає
українські паспорти разом з реєстраційним посвідченням
в зоні поштового індексу 82319 (Штарнберг) і 82335 (Берг)
для доступу. Якщо у нас все ще є вільні місця, ми будемо
раді надати вам картку доступу для вас і вашої родини.
Кожна картка доступу призначається кольору групи. Час
виходу кольору групи змінюється щотижня за принципом
обертання і його можна отримати на нашому веб-сайті:
https://www.starnbergertafel.de/aufrufkalenderder.html

Bitte kommen Sie nur zu der für Ihre Farbe gültigen
Ausgabezeit. Kommen Sie bitte je Ausweis nur mit einer
Person und halten Sie je Erwachsenem 1,00 EUR passend
bereit. Auf dem gesamten Gelände ist es Pflicht, eine FFP2Maske zu tragen.

Будь ласка, приходьте тільки в час виводу, дійсний для
вашого кольору. Будь ласка, приходьте тільки з однією
людиною на посвідчення особи і мати 1,00 ЄВРО за
дорослого готові. Обов'язково потрібно носити маску
FFP2 по всьому приміщенню.

Ein Rechtsanspruch auf Unterstützung durch die Starnberger
Tafel besteht nicht. Die Starnberger Tafel kann nur das
geben, was sie empfängt. Wir können nicht garantieren, dass
alle notwendigen Produkte immer in ausreichenden Mengen
verfügbar sind.

Немає юридичного права на підтримку з боку
Штарнбергера Тафеля. Штарнбергер Тафель може дати
тільки те, що він отримує. Ми не можемо гарантувати, що
всі необхідні продукти завжди будуть доступні в
достатній кількості.

Sofern Sie über ausreichend eigene Mittel zur Versorgung
verfügen, möchten wir Sie bitten, die Dienstleistung der
Tafel nicht in Anspruch zu nehmen und den Platz frei zu
lassen für diejenigen, die wirklich darauf angewiesen sind.

Якщо у вас є достатні власні кошти для постачання, ми
хотіли б попросити вас не користуватися послугою і
залишити простір вільним для тих, хто дійсно залежить
від нього.

