
Kontakty:
Jeśli Twojemu dziecku zdarza się 
bawić ogniem lub podkładać ogień, 
skontaktuj się z Peel Children’s Centre 
(PCC). 905-451-4655

Aby uzyskać więcej informacji 
na temat TAPP-C, skontaktuj 
się z miejscowym oddziałem 
straży pożarnej:
Brampton
Służby przeciwpożarowe
905-458-5580

Caledon
Służby przeciwpożarowe
905-584-2272 wew. 4303

Mississauga
Służby przeciwpożarowe
905-896-5908
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Program zapobiegania 
podpaleniom przez dzieci
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Program TAPP-C składa się
z dwóch części:
1. Edukacja przeciwpożarowa
2. Ocena sytuacji i zalecenia
Edukacja przeciwpożarowa obejmuje 
wizytę pracownika straży pożarnej
w domu. W jej trakcie zostaje 
przeprowadzona kontrola 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
domu, po której następuje część 
edukacyjna. 

W części poświęconej na ocenę sytuacji 
i zalecenia odbywa się spotkanie rodzica 
(rodziców) i dziecka z wykwalifi kowanymi 
doradcami celem ustalenia ryzyka 
ponowienia przez dziecko prób 
dokonania podpalenia oraz zalecenia 
dotyczące dalszych kroków, które mogą 
obejmować pomoc psychologa lub inne 
formy pomocy rodzinie w zmaganiu się
z trudnościami, jakie mogą je czekać.j gą j

Jeśli podejrzewasz lub wiesz, 
że Twojemu dziecku zdarza się 
bawić ogniem lub podkładać 
ogień, pamiętaj, że nie jesteś
z tym sam.
Zabawa ogniem może być 
niebezpieczna
i w rzeczywistości należy
do najczęstszych przyczyn 
śmierci dzieci w domu. 
Można uzyskać pomoc. 

Komitet TAPP-C z regionu Peel działa
na rzecz ograniczenia niewłaściwych 
zachowań z użyciem ognia wśród dzieci 
i nastolatków z naszej społeczności.

Program TAPP-C łączy wysiłki 
pracowników straży pożarnej oraz 
wykwalifi kowanych psychologów celem 
pomocy dzieciom i ich rodzinom
w radzeniu sobie z problemami
z niewłaściwym użyciem
ognia. 

Pracownicy straży pożarnej
pomagają rodzinie
i dziecku w wyrobieniu
dobrych nawyków
przeciwpożarowych.
Wykwalifi kowani
psychologowie
ocenią ryzyko
ponownego
wystąpienia
u dziecka
problemu
niewłaściwego
użycia ognia
w przyszłości.
Udział
w programie jest
bezpłatny dla
dzieci w wieku
od 2 do 17 lat.
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