
با نجات موادغذایی
به انسان ها کمک کنیم.



چطور می توانم به »تافل« کمک کنم؟
 »تافل« بدون کمک های خیریه وجود نخواهد داشت. برای
 حمایت و پشتیبانی راه های زیادی وجود دارند. چه با اهدای
 موادغذایی، چه با کمک های مالی یا وقت گذاشتن: به ما کمک

کنید تا ما نیز بتوانیم به دیگران کمک کنیم!

 ← برای اطالعات بیشتر:
www.tafel.de

سردبیر نامه   ۰۱
»تافل« عملکرد   ۰۲

۰۴ اهداف و ارزش های ما
ما خیریه  سازمان  ۰۵ ساختار 
متنوع مجموعه ای  ۰۶ »تافل«: 

۰۷ در یک نگاه
در»تافل« معمولی  یک روز   ۰۸

فهرست
  ۱۰ در خدمت انسانها و محیط زیست

پروژه ها  ۱۴ 
»تافل« نوجوانان   ۱۶

در»تافل« داوطلبانه  خدمت  فدرال  دوره   ۱۸
»تافل« آکادمی   ۱۹

»تافل« جستجوی   ۲۰
تماس و مشاوره  ۲۱

 خوشحالیم که می توانیم با این بروشور، فعالیت های »تافل« )سفره مستمندان(
 را معرفی کرده و گستره تاثیرگذاری بزرگترین نجات دهنده  موادغذایی در آلمان

را به شما نشان دهیم.

 بیش از ۰۴۹ مرکز عام المنفعه »تافل« با اجرای پروژه هایی برای جلوگیری از
 به هدر رفتن موادغذایی و استفاده درازمدت از منابع، برآن هستند تا عواقب
 مخرب فقر در جامعه ای مرفه را تعدیل  کنند. بیش از ۰۰۰۰۶ زن و مرد، وقت
 خود را به مراکز »تافل« هدیه می کنند. بدون این افراد، پیشبرد فعالیت های ما
 غیرممکن می باشد. برای بسیاری از افرادی که به حاشیه جامعه رانده شده اند
 و یا در شرایطی خاص و بحرانی به سر می برند، مراکز »تافل« محلی برای
 حمایت اولیه و اتصال به دیگران هستند. در این مراکز، نیازمندان، داوطلبان
 و کارکنان با هر دین و مذهبی و با هر پیشینه فرهنگی دور هم جمع می شوند.
 به این ترتیب، این مراکز محل مالقات گروه های مختلف شده و افق های فکری
 هر فردی را به نوع خود گسترش می دهند. به عالوه مراکز»تافل« با جلوگیری
 از به هدر رفتن و دور ریختن موادغذایی، نقش مهمی در حفاظت از محیط

زیست ایفا می کنند.

 اینکه افراد زیادی برآن هستند تا پلی میان فراوانی و کمبود بسازند، از هدر
 دادن مواد غذایی جلوگیری کنند و این مواد را به دست مستمندان برسانند،
 امری بسیار خاص است. من خوشحالم که بخش کوچکی از این حرکت هستم
بانه، با کمک های  و از شما دعوت می کنم، مراکز »تافل« را به طور داوطل
 مادی و معنوی حمایت کنید. ما از هر گونه کمکی از سوی شما استقبال

می کنیم!

ارادتمند شما

یوخن برول
رئیس سازمان خیریه »تافل« در آلمان

،سروران گرامی،
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ــل ــالم و قاب ــم س ــی رغ ــی عل ــواد غذای ــن م ــون ت ی ل یانه ۸۱ می ــال ــان س  در آلم
ــان ــا انس ــال میلیون ه ــن ح ــوند. در همی ــه می ش ــودن، دور ریخت ــرف ب  مص
ــد. ــوردن ندارن ــرای خ ــی ب ــذای کاف ــه غ ــد ک ــود دارن ــور وج ــد در کش  نیازمن
ــان فراوانــی و کمبــود برقــرار می کنند. ایــن مراکز  مراکــز »تافــل« توازنــی می
ــا ــا کیفیــت را جمــع  آوری کــرده و بــه طــور رایــگان و ی  موادغذایــی ســالم و ب
ــی و اجتماعــی ــان افــرادی کــه از لحــاظ مال ــا مبلغــی ناچیــز و ســمبلیک می  ب

 استطاعت کافی ندارند توزیع می کنند.

 در حــال حاضــر بیــش از ۰۴۹ مرکــز عام المنفعــه »تافــل« در آلمــان وجــود
ــد. ن ــت می کن ــز فعالی ــن مراک ــب در ای ــده داوطل  دارد. حــدود ۰۰۰۰۶ کمک دهن
ــا مــواد غذایی حمایــت می کنند. یــون مســتمند را ب ــراد بیــش از ۶،۱ میل  ایــن اف

ــد، حــدود ۵۰۰۰۰۰ نفــر کــودک و نوجــوان هســتند.  از ایــن تعــداد نیازمن

ــد: نیازمندان مــواد غذایی ــده »تافــل« ســود می برن ــه نحــوی از ای ــراد ب  همــه اف
ــی ــواد غذای ــای م ــنده ها و تولیدکننده ه ــد، فروش ن ــت می کن ــت دریاف ــا کیفی  ب

ــا ایــن کار قدمــی در جهــت ــد و ب  مســئولیت اجتماعــی بــه عهــده می گیرن
حفاظت از محیط زیست نیز برداشته می شود.

 
 »تافل« بزرگترین سازمان خیریه عام المنفعه در آلمان است و اکثر

ــط ــن بودجــه می شــوند. فق ــی تأمی ــای مردم ــای آن از محــل کمک ه  فعالیت ه
ــه ــوند. الزم ب ــی می ش ــت مال ــت حمای ــط دول ــا توس ــی از پروژه ه ــداد اندک  تع
ــه  ذکــر اســت کــه فقــط موادغذایــی اهدایــی و کاالهــای مــورد مصــرف روزان
ــه ــور اداری، کرای ــای ام ــام هزینه ه ــوند. تم ــع می ش ــور توزی ــز مذک  در مراک
ــرکت های ــی و ش ــراد حقیق ــی اف ــای مال ــا کمک ه ــی، ب ــی موادغذای  و جابجای

ــوند. ــت می ش ــی پرداخ  خصوص

تافل« بدون کمک های 

عملکرد تافل

»

www.tafel.de/spenden

 خیرین وجود نخواهد داشت 
 به ما کمک کنید تا ما نیز

.بتوانیم به دیگران کمک کنیم

.
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 عدالت و مشارکت

 هر فردی بایستی فرصت و امکان رشد شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی،
آموزشی و شغلی را داشته باشد.

 مسئولیت اجتماعی

این استوارند.  اجتماعی  مسئولیت  تقبل  بر  »تافل«  مراکز   فعالیت های 
 مراکز به افراد وظایف اجتماعی شان را در قبال مستمندان و اقشار نیازمند

یادآوری می کنند.

 اهداف و ارزش های ما

استفاده دراز مدت از منابع

 موادغذایی با زحمت زیادی تولید و آماده مصرف می شوند و برای
 همین بسیارارزشمند می باشند. ما می خواهیم که از به هدر رفتن آنها

جلوگیری شود.

 انسانیت

 بایستی با همه نیازمندان، بدون توجه به اصلیت، امکانات و توانایی هایشان،
با احترام برخورد شود.

 فعالیت های مراکز »تافل« مبتنی بر اساسنامه این سازمان خیریه می باشند. وظایف،
اهداف، چالش ها و چشم اندازهای ما در چهار تفکر بنیادی خالصه می شوند.

ساختار سازمان خیریه ما

 ۲۱ انجمن ایالتی

  مسئول امور مراکز»تافل« در منطقه تحت پوشش خود می باشند.

 اعضا: در بیش از ۰۴۹ مرکز

 تیم بزرگ اعضای ما با بیش از ۶۰۰۰۰ عضو )اکثریت داوطلب( فعال می باشد. در گردهمایی اعضا، که هر دوسال یک بار برگزار می شود، مراکز »تافل« بزرگترین
 واحدهای تصمیم گیرنده موجود در این سازمان خیریه را تشکیل می دهند.

دستگاه  نظارت خاص

در سال هایی که گردهمایی تشکیل نمی شود، نظارت بر کار شورای اجرایی و مدیریه را به عهده دارد.

دفتر مرکزی

 مسئول رسیدگی به امور اصلی سازمان مرکزی
 و اجرای تصمیمات شورای اجرایی و مدیریه در
 زمینه کسب بودجه، جذب کمک های مالی، امور
 رسانه ای و ارتباطات، امور مالی و حسابداری و

همینطور تدارکات می باشد.

آکادمی »تافل«

 انجمنی وابسته به
 سازمان مرکزی است
 که برای مدیران و

 اعضای داوطلب »تافل«
 سمینارهای مختلف
 برگزار می کند. آین

 آکادمی همچنین مسئول
 برگزاری دوره فدرال

 خدمت داوطلبانه »تافل«
می باشد.

شورای اجرایی و مدیریه

۱۷ عضو داوطلب،
 از میان آنها ۵ نفر به عنوان اعضای مدیریه
 هستند و مسئولیت امور مالی و اداری را به

عهده دارند.
 

هیئت علمی

 هیئتی ازصاحب نظران که به شورای اجرایی،
 مشاوره و پیشنهادهایی در راستای نحوه اجرای
 استراتژیکی و مؤثر فعالیت های سازمان ارائه

 می دهد.

هیئت معتمد

 شامل بانی ها و شخصیت های مطرح در فضای
 عمومی اجتماع است. این افراد نقش پیام آور و

 نمایندگان »تافل« در فضاهای عمومی و رسانه ای
را عهده دارند.

)بخشی از اساسنامه مراکز »تافل«،  ۲۰۱۲)
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در یک نگاه

 بیش از
 ۹۴۰ مرکز

 شبکه توزیع این نجات دهنده موادغذایی
 در سراسر آلمان وجود دارد. اولین مرکز
 »تافل« در سال ۳۹۹۱ بازگشایی شد و
 از آن زمان تا کنون بیش از۰۴۹ مرکز
 دیگرنیز با بیش از ۰۰۰۲ دفتر توزیع

شروع به کار کرده اند.

۲۳۵۰
 برای جابجایی مواد غذایی از
 سوپرمارکت ها به مراکز توزیع
 »تافل«، بیش از ۰۵۳۲ خودرو
 باربری »تافل« در تردد هستند.

 عالوه بر این خودروها، خودروهای
 شخصی نیز در صورت لزوم مورد

استفاده قرار می گیرند.

۶۰۰۰۰
 بدون حضور و مشارکت حدود
 ۶۰۰۰۰ داوطلب، امکان اجرای

 فعالیت های »تافل« در آلمان وجود
 ندارد. این افراد، وقت و انرژی خود
 را به »تافل« اهدا می کنند. از آنها

بسیار سپاسگذاریم.

۲۶۵۰۰۰
یانه از به  مراکز »تافل« سال
 هدر رفتن حدود ۲۶۵۰۰۰ تن

 موادغذایی جلوگیری کرده و این
م و با کیفیت را به  موادغذایی سال
ا این  دست نیازمندان می رسانند. ب
 کار »تافل« نه تنها نجات دهنده

 موادغذایی است، بلکه کمک رسان
 کسانی است، که به شدت به این

کمک ها محتاج هستند.

 بیش از ۱،۶
 میلیون

 حدود ۶،۱ میلیون نیازمند هر سال از
 کمک های »تافل« بهره می برند. به طور

 خاص، تعداد روزافزون کودکان و سالمندان
 جای نگرانی دارد.

 مراکز »تافل« منطقه ای، بر اساس مدل های مختلفی فعالیت می کنند. برخی مراکز فقط
 موادغذایی توزیع می کنند. برخی عالوه بر موادغذایی، غذای گرم طبخ شده نیز پخش می کنند.

 برخی دارای بخش البسه خیریه هستند و برخی دیگر مشاوره در مسایل اجتماعی نیز ارائه
 می دهند. به این ترتیب، این مراکز تبدیل به محلی برای دور هم آمدن اقشار مختلف جامعه، چه

 از لحاظ ملیتی و سطح تحصیالت و چه از لحاظ سنی می باشند. خدمات »تافل«، درست مثل
 مراجعین آن، گوناگون و متنوع هستند و همگی، زیر سقف سازمان خیریه مرکزی »تافل« آلمان

به یکدیگر پیوند می خورند.

»تافل«: مجموعه ای متنوع

 برخی از مراکز، با مواد غذایی، غذا طبخ می کنند و سپس آنفعالیت اصلی: توزیع مواد غذایی.
غذا را توزیع می کنند.

 و یا مشاوره در مسایل اجتماعی ارائه می دهندبرخی از مراکز دارای بخش البسه خیریه هستند...

 میلیون ۲۰،۴
یانه ۴،۰۲  در مجموع، خیرین سال
 میلیون ساعت به »تافل« اهدا

 می کنند. این حجم همکاری برابر با
 حدود ۰۸۱ میلیون یورو هزینه نیرو

در سال است.
...
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«یک روز معمولی در »تافل
 موادغذایی چگونه از اهدا کننده به دست مراجعین »تافل« می رسند؟ اهدایی های عمده تولیدکنندگان

 از سوی سازمان مرکزی در تمام آلمان توزیع می شوند. مراکز »تافل« هر منطقه، مسئول اهدایی های
سوپرمارکت ها، فروشگاه ها و نانوایی های آن منطقه هستند. سیستم تدارکاتی بسیار کارا و توانمند!

 خودرو »تافل« این موادغذایی
 را در محل سوپرمارکت ها،

 فروشگاه ها و یا مغازه ها دریافت
کرده و بار می زند.

 موادغذایی سالمی که در
 فروشگاه اهداکننده باقی مانده  و
 دیگر فروخته نمی شوند، در آن
 محل جمع آوری می شوند. این
 مواد، نظیر میوه وسبزیجاتی
 هستند که گاهی ظاهر بسیار

 خوبی ندارند و یا کاالهایی که به
طور اشتباه اتیکت خورده اند.

 حجم موادغذایی اهداشده
 متفاوت است. گاهی به مراکز
 مقادیر بیشتر و گاهی مقادیر
 کمتری اهدا می شود. مراکز

 »تافل« هیچ گونه موادغذایی را
خریداری نمی کند.

 کنترل کاال شروع
 می شود. موادغذایی

 فاسد جدا و دور
ریخته می شوند.

 موادغذایی در مراکز »تافل«
 در میان مستمندان، چه به

 صورت بسته بندی شده، در
 سبد و یا به صورت جدا جدا و
 قابل انتخاب از سوی مراجع،
 توزیع می شوند. برخی مراکز

 از موادغذایی، وعده های غذایی
 گرم تهیه می کنند.

۰۱

۰۳
۰۲

۰۴

۵۰
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 »من در »تافل« یاد گرفتم که گاهی
 فقط با حضور خود می توانم به

 دیگران کمک کنم. الزم نیست که
 انسان خیریه بزرگی ارائه دهد،

 اغلب یک کار کوچک، آثار بزرگ و
ارزشمندی را به جا می گذارد.«

 آندریاس شلر، نوجوانان
»تافل«، مرکز بایرویت

 »انجام کاری پرمعنا، نظیر
 ارائه غذا به نیازمندان،

 احساس فوق العاده ای را به
 همراه دارد.«

 غزل نوید، نوجوانان »تافل«،
 در خدمت انسان ها و محیط مرکز کیل

زیست
 مسئله مهم برای بیش از ۶۰۰۰۰ نفر داوطلب در مراکز »تافل« این است که

 فعالیت های انسان دوستانه را با فعالیت های محیط  زیستی پیوند بزنند. چه به
 عنوان راننده، مترجم، مسئول تدارکات یا متخصص شبکه های اجتماعی،

 همه داوطلبین توانایی های خود را به طور رایگان در اختیار مراکز
 »تافل« قرار می دهند. آنها در این محل ها با افرادی از اقشار سنی

 و فرهنگی مختلف آشنا می شوند. این دستاورد ارزشمندی برای
 آنها است. این افراد نه تنها با فعالیت های خود از هدر رفتن

 موادغذایی جلوگیری کرده و آنها را به دست نیازمندان
 می رسانند، بلکه قدمی مهم نیز در جهت حفاظت از

 محیط زیست برمی دارند، چرا که تولید این موادغذایی
 هزینه بر است و برای آنها منابع ارزشمند

زیادی به کار برده شده است.

 »نجات موادغذایی و کمک کردن
 مستقیم و بدون واسطه به افراد بی

 بضاعت: ترکیب این دو در فعالیت های
 »تافل« فوق العاده است.«

 فیلو مولر، راننده مرکز
 »تافل« در دوسلدورف



 »وظیفه من کمک به پناهجویان برای
 قبول شدن در امتحان زبان آلمانی

 است، تا شانس بهتری برای پیوستن
 به جامعه آلمان داشته باشند.«

 فتحی دوکهان در مرکز آرترنر
آلمانی درس می دهد

 »من با کمال میل به عنوان
 شرکت کننده در دوره فدرال خدمت
 داوطلبانه در مرکز »تافل« فعالیت

 می کنم، چون که می خواهم با
 افراد آلمانی تماس بیشتری داشته
 باشم. من می خواهم بهتر آلمانی
 یاد بگیرم و به دیگران نیز در

یادگیری زبان کمک کنم.«

 نریمان عرب، شرکت کننده در دوره فدرال
خدمت داوطلبانه در مرکز شویدت

 »برای ما، آلمان محوریت دارد. اگر با فعالیت
 در مرکز »تافل« بتوانم چیزی را به کشور
 ارائه دهم، با کمال میل! به عالوه کمک به

 دیگران در کنار همکاران دوست داشتنی بسیار
رضایت بخش و شادی آور است.«

 »وقتی می بینیم که اکثر مراجعین با چه قدردانی و
 سپاسی سوپ خود را می خورند و یا موادغذایی را

دریافت می کنند، با رضایت قلبی به خانه می رویم.«

  رناته مولن وگ )سمت چپ(
و اریکا تراوب )سمت راست(،

  داوطلبین مرکز برگ دورف



www.tafel.de/projekte
→

ــی« ــرفت دیجیتال ــوی پیش ــه س ــم ب ــا ه ــه ب ــازد ـ هم ــده را می س ن ــل آی ــروژه »تاف ــدف پ  ه
ــده ن ــا در آی ــد، ت ــی آســان تر کن ــا راه حل هــای دیجیتال  ایــن اســت کــه نجــات موادغذایــی را ب
 موادغذایــی کمتــری دور ریختــه شــود. بــرای این کار یک بســتر اینترنتــی طراحی خواهد
ــازی ــز بهینه س ــل« نی ــز »تاف ــان مراک ــادل کاال می ب ــکاری و ت ــتم، هم ــن سیس ــا ای ــد. ب  ش
ــم ــن بودجــه شــده اســت، تنظی ــه مــدت ســه ســال تأمی ــروژه، کــه ب ــن پ ــون ای  می شــود. کان
ــدازی تفــرم« اســت. پیــش از راه ان ــام »اکـــو پل ــا ن  و برنامه نویســی یــک بســتر اینترنتــی ب
 کامــل و در طــی دوره ای آزمایشــی، برخــی از مراکــز و فروشــگاه ها نحــوه کار و کارآیــی

ــد کــرد.  ایــن سیســتم را امتحــان و ارزیابــی خواهن

ــه ــا برنامــه »تافــل فرهنــگ می ســازد«، مراکــز خــود را ب ــا ب  »تافــل« آلمــان بــرآن اســت ت
ــا ایــن کار گام مؤثــری در جهــت کمــک بــرای  ســمت و ســوی آمــوزش فرهنگــی ببــرد و ب
ــاز پروژه هــای فرهنگــی ی  رفــع عواقــب فقــر کــودکان بــردارد. ایــن برنامــه، بودجــه مــورد ن
ــان بیــن ۳ تا ۸۱ ســاله را کــه در فضای زندگی  خــارج از مدرســه، بــرای کــودکان و نوجوان
ــروژه، ــر پ ــرای ه ــد. ب ــن می کن ــد، تأمی ــر می برن ــه س ــادی ب ــی و اقتص ــف اجتماع  ضعی
ــده از جامعــه مدنــی، ن  یــک مرکــز »تافــل« بــه همــراه یــک شــریک فرهنگــی و یــک نمای
ــوع فرهنگــی پروژه هــا بسیارگســترده اســت: مثــال ــد. تن  ائتالفــی آموزشــی تشــکیل می دهن
ــم، کارگاه هــای نویســندگی و بســیاری موضوعــات دیگــر. ل ی ــر، ف  پروژه هــای رقــص، تئات
ــد در فضــای خــارج از مدرســه و بــه دور از فشــار و رقابــت، ــان می توان  کــودکان و نوجوان
ــد و برای ســاختن ــاال را بیاموزن ــا بازدهــی ب  توانایی هــای خــود را کشــف کــرده، نحــوه کار ب

ــد. ن ــدا کن ی ــا اراده شــجاعت کافــی پ یــک زندگــی مســتقل و ب

ــه و ــرای تهی ــار یکدیگــر و داشــتن اطالعــات الزم ب ــادل، صــرف غــذا در کن ــه متع  تغذی
ــد. م دارن ــال ــی س ــه ســبک زندگ ــیدن ب ــی در شــکل بخش ــش مهم ــی نق ــداری موادغذای  نگه
ــه ــدارس صبحان ــان در م ــودکان و نوجوان ــه ک ــا ب ــرآن اســت ت ــرژی« ب ــه ان ــروژه »جعب  پ
ــای ــردن از غذاه ــذت ب ــه ل ــا تجرب ــرای آنه ــال ب ــن ح ــد و در عی ــه ده ــوع ارائ ــالم و متن  س
ــاده ــرای آم ــازه ب ــی ت ــر از موادغذای ــه پ ــک جعب ــح ی ــر روز صب ــد. ه ــن کن ــالم را ممک  س

ــود. ــتاده می ش ــروژه فرس ــش پ ــت پوش ــدارس تح ــه م ــه ب ــردن صبحان ک

بانــه مشــارکت  بســیاری از مراکــز »تافــل« پناهجویــان را در فعالیت هــای داوطل
ــن حــال ــز ســازنده  اســت و در عی ــرای مراک ــراد ب ــن اف ــکاری ای ــد. حضــور و هم  می دهن
ــد. ن ــدا کن ی ــان ایــن فرصــت را می دهــد کــه در اجتمــاع جــای پایــی بــرای خــود پ ــه پناهجوی  ب
ــت ــل« حمای ــی »تاف ــز محل ــدی اســت« از مراک ــه قدرتمن ــی مای ــل ـ گوناگون ــروژه »تاف  پ
بیــن، بانــه، جــذب داوطل ــون ایــن پــروژه، تقویــت فعالیت هــای داوطل  می کنــد. در کان
ــت ــور حمای ــارکت و همینط ــاس و مش ــات، تم ــرای مالق ــب ب ــاختارهای مناس ــاد س  ایج
ــد. اجــرای ــرار دارن ــا اختالفــات ق  ازدوره هــای آموزشــی وتمریــن نحــوه  برخــورد ســازنده ب
ــایرانجمن ها ــا س ــاط ب ب ــی و ارت ــای آموزش ــزاری کالس ه ــب برگ ــا در قال ــوای پروژه ه  محت

ــد. ــان می باش ــن و پناهجوی ــات، مهاجری و مؤسس

ــرای تعامــالت ــودن »تافــل« ب ــرا ب ــرای  پذی ــی ب ــزه« )اقدامات   در چارچــوب پــروژه »انگی
ــد که دوره های آموزشــی  میان فرهنگــی و گوناگونــی(، فعــاالن »تافــل« ایــن امــکان را دارن
ــا تعامــالت میان فرهنگــی روزمــره در »تافــل« را بگذراننــد. همینطــور  در ارتبــاط ب
ــا ســازمان های فعــال در حیطــه مهاجــرت ایجــاد و حمایــت ــی ب  گروه کارهــای محل
ــث و ــورد بح ــل م ــی و درک متقاب ــل میان فرهنگ ــی تعام ــمینارها توانای ــوند. در س  می ش
ــا ــتقیم ب ــوی مس ــا گفتگ ــود ت ــالش می ش ــاختارها، ت ــن س ــرد. در ای ــرار می گی ــوزش ق  آم
ــا توضیــح  فعالیت هــای »تافــل« ــان و مهاجــران در اولویــت قرارداشــته باشــد. ب  پناهجوی
ــت. ــر گذاش ــت س ــت پش ــا موفقی ــا را ب ــی چالش ه ــازنده تمام ــور س ــه ط ــود ب ــعی می ش  س

پروژه ها
 »تافل« مرکزی آلمان عالوه بر هماهنگی فعالیت های روزانه مراکز، پروژه های محلی را نیز حمایت

 می کند. چه برای کودکان و نوجوانان، و چه در زمینه ادغام اجتماعی افراد: شما می توانید تعیین کنید که
کمک های مادی و معنوی شما برای کدام پروژه اختصاص داده شود.

  اطالعات بیشتر در مورد هر پروژه را در
 :اینجا می یابید

پیشرفت دیجیتالی

 تغذیه سالم

ادغام و پیوستن به اجتماع

کودکان و نوجوانان
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«

 دوست
 داری به ما
بپیوندی؟

 
 از همکاری و حضور تو

خوشحال خواهیم شد!

  هدف فعاالن بخش نوجوانان »تافل«: دست در دست هم اثرگذار باشیم
 ـ و همینطور اوقات خوشی را داشته باشیم.

نوجوانان »تافل

 اطالعات بیشتر در مورد نوجوانان  →
 :»تافل« را در اینجا پیدا میکنی

 فعالیتهای داوطلبین جوان در
 مراکز »تافل« بسیار متنوع
 میباشند. نوجوانان و جوانان با
 حضور فعال خود، نقش مؤثری
 در حفاظت از محیط زیست،
 ایجاد aعدالت اجتماعی و
.جامعهای پذیرا ایفا میکنند

www.tafel-jugend.de

در و جوانان زیر ۳۰ سال  نوجوانان  فعالیت  نوجوانان »تافل«   بخش 
 مراکز محلی »تافل« و یا در سطح سازمان مرکزی را ممکن می سازد. در
 این بخش، نوجوانان و جوانان می توانند اطالعات و ایده های خود را در
 خصوص پروژه های اجتماعیـ  محیطی با یکدیگر سهیم شده، موضوعات
 اصلی را تعیین کرده و با سایرین آشنا شوند. سازمان مرکزی »تافل«،
   فعاالن جوان را حمایت کرده و به طور منظم به آنها اطالعات جدید در

زمینه بودجه های موجود، سمینارها و دوره ها ارائه می کند.

ً مشارکت محلی

 آیا تو نیز دوست داری به دیگران کمک کنی و در عین حال کاری مفید
 برای حفظ محیط زیست انجام دهی؟ ما از همکاری تو خوشحال خواهیم
 شد. با فعالیت در »تافل« نه تنها برای دیگران و محیط زیست مفید خواهی
 بود، بلکه برای خودت هم کار سازنده ای انجام می دهی. می توانی تجربیات
 ارزشمندی کسب کنی و در کنار یادگیری و اثرگذاری، اوقات خوشی را
 سپری کنی. چه در بخش توزیع موادغذایی، در قسمت امور اداری یا
 امور کامپیوتری، به عنوان داوطلب، کارآموز و یا شرکت کننده در دوره
بانه ـ در هر صورت راه های زیادی وجود دارد که از  فدرال خدمت داوطل
 طریق آنها به »تافل« کمک کنی. روزانه، یک بار در هفته یا یک بار
  ،در ماه؟ خودت می توانی انتخاب کنی که چه مقدار زمان در کنار مدرسه

 دوره کارآموزی و یا دانشگاه برایت مقدور است.

عضو نوجوانان »تافل« شو!
 

 در صورتی که دوست داری به ما بپیوندی، و یا هنوز عضو نوجوانان
»تافل« نیستی، برای ما به آدرس زیر ایمیل بفرست. ما از حمایت تو

بسیار خوشحال می شویم.
info@tafel-jugend.de 
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 آکادمی »تافل« به عنوان بخش علمی مراکز »تافل« به شمار می رود. با شعار
 »سهیم شدن دانش، توانمند کردن انسان ها« این آکادمی می کوشد مدیران و

کارکنان »تافل« را به طور منظم آموزش دهد.

 مؤثر، کاربردی و نزدیک به واقعیت زندگی انسان ها: این تفکر محوری آکادمی
 »تافل« است. فعاالن »تافل« با بهره گیری از آموزش ها و دوره ها، در کار

 خود برای کمک به نیازمندان و جلوگیری از به هدررفتن موادغذایی حمایت
می شوند.

 
 تمرکز دیگر آکادمی ایجاد پیوندی میان دانش بنیان گذاران این سیستم خیریه و

 ایده های جدید و خالق نسل جدید فعاالن »تافل« است. دانش موجود بایستی
 به نسل جدید منتقل شود تا »تافل« بتواند در آینده نیز به عنوان بزرگترین و

 قدیمی ترین نجات دهنده موادغذایی در آلمان به فعالیت های خود ادامه داده و فقر
موجود را تعدیل کند.

 همچنین آکادمی »تافل« مسئول برگزاری دوره های مختص شرکت کنندگان
 در دوره های فدرال خدمت داوطلبانه است. این آکادمی شرکت کنندگان را از
 نظر آموزشی همراهی کرده و به مراکز خدمت آنها در مجموعه »تافل«،

مشاوره های الزم را ارائه می دهد.
  

 سمینارهای آکادمی طیف گسترده ای از موضوعات را دربرمی گیرند و در
 حیطه نیازمندیهای اطالعاتی فعاالن »تافل« طراحی می شوند. این سمینارها

 توسط اساتید متخصص در زمینه  مربوطه برگزار می شوند.

آکادمی »تافل

 آکادمی »تافل« برای تمامی فعاالن مراکز »تافل« در سراسر آلمان در زمینه کارهای
 عام المنفعه ـ مثل سالمتی موادغذایی، امنیت در کار، جذب خیریه و کار رسانه ای ـ

 دوره های آموزشی برگزار می کند.

 فعاالن مراکز از این طریق با هم تماس پیدا کرده و تجربیات خود را
با یکدیگر سهیم می شوند.

 ←اطالعات بیشتر در خصوص آکادمی »تافل« و

 همــه افــراد بــا هــر ســن، جنســیت و فرهنگــی می توانــد در قالــب دوره
ــل« آشــنا شــوند. ــا فعالیت هــای مراکــز »تاف ــه خــود، ب ــدرال خدمــت داوطلبان  ف
ــاه از ــا ۸۱ م ــن ۶ ت ــد بی ــی توانن ــدرال م ــای ف ــن دوره ه ــرکت کنندگان در ای  ش
 نزدیــک بــه موضوعــات مربــوط بــه فقــر و هــدر دادن موادغذایــی  بپردازنــد.
 شــرط شــروع دوره فــدرال خدمــت داوطلبانــه تمــام کــردن دوران مدرســه تمــام

ــاری( اســت. ــا ســطح اجب ــت )ت وق

 تجربیــات، توانایی هــا و دانــش هــر فــردی در فعالیت هــای »تافــل« تقویــت
 می شــوند. شــرکت کنندگان داوطلــب می تواننــد در بخــش جمــع آوری موادغذایــی،

«دوره فدرال خدمت داوطلبانه در »تافل

 بســته بندی آنهــا، ارائــه کاالهــا بــه مراجعیــن و همینطور در کارهــای اداری نظیر
 هماهنگی هــای رســانه ای، جــذب خیریــه، ترجمــه و یــا کمــک در مرتــب کــردن

بخــش البســه همــکاری کننــد.

ــن دوره هــا ــرای  شــرکت کننده های ای ــه طورمنظــم ب ــی کــه ب  ســمینارهای مختلف
 برگــزار می شــود، بــه طــور هدفمنــد و در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش می باشــند.
 ســالیانه ۰۰۶ شــرکت کننده دوره هــای فــدرال خدمــت داوطلبانــه، دوره خدمــت
ــز ــانند. ۰۷۲ مرک ــان می رس ــه پای ــت ب ــا موفقی ــل« ب ــز »تاف ــود را در مراک  خ
 »تافــل« بــه عنــوان محــل رســمی و معتبــر بــرای طــی کــردن ایــن دوره هــا در

ــه شــده اند. نظــر گرفت

 آیا در مورد دوره های فدرال
 خدمت داوطلبانه سؤالی دارید؟

 ما با کمال میل پاسخگوی شما هستیم. لطفا
 از طریق مراکز »تافل« محل زندگی خود و

 یا به طور مستقیم با ما تماس بگیرید:

«

 برنامه سمینارها را در اینجا بیابید:
www.tafel-akademie.de

0  شماره تماس: 

bdf@tafel-akademie.de :ایمیل
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تماس و مشاوره

Tafel Deutschland e. V. – Geschäftsstelle
Germaniastraße 18

10965 Berlin
 

 تلفن  5976-0 200 30 49+ 
 فاکس 5976-16 200 30 49+ 

 
 info@tafel.de  ایمیل
 www.tafel.de  آدرس اینترنتی

شماره حساب کمک های مالی
Bank für Sozialwirtschaft (بانک اقتصاد اجتماعی( 

BLZ: 100 205  100
      شماره حساب:       

BIC: BFSWDE33BER

 ما با کمال میل پاسخگوی سؤاالت شما در خصوص فعالیت های
»تافل« هستیم.

آدرس دفتر مرکزی:

 آیا در خصوص کمک های مالی و یا اهدای موادغذایی سؤالی
 دارید؟ آیا می خواهید در مورد راه اندازی یک مرکز »تافل« و یا

 همکاری داوطلبانه با ما بیشتر بدانید؟
می توانید برای ما به آدرس زیر ایمیل بنویسید:

info@tafel.de

انستیتومرکزی امور اجتماعی
أیید می کند  آلمان ت

کمک های شما به دست نیازمند می رسد 

 می خواهید از خدمات یکی از مراکز »تافل« در آلمان استفاده کنید؟ به مرکز خاصی در
انه در آنجا اطالعاتی کسب ب  محل زندگی خود کمک مالی کنید؟ و یا در مورد کار داوطل

 کنید؟ در صفحه زیر می توانید مرکز مورد نظر خود را جستجو کنید.
www.tafel.de

 مرکز »تافل« در نزدیکی شما

»جستجوی »تافل

111 85 00

!

:

:

قسمت آدرس
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 تلفن
 فاکس
ایمیل

آدرس اینترنتی

تنظیم و طراحی:
 عکس ها: ولفگانگ بورس، نیکالوس اوربان، اولیور واکارو، تیل هارنایت،

داگمار شوله، راینر فیسترر، مانفرد دامز، روبن گونتر

مشخصات ناشر

ویرایش سوم، ۲۰۱۹

Tafel Deutschland e. V.
Germaniastraße 18 

12099 Berlin
+49 (0)30 200 59 76-0

+49 (0)30 200 59 76-16
info@tafel.de 
www.tafel.de

Kirchhoff Consult AG


