
EMPower’ın ilk iki ayında, kendi kişisel Köprünüz ve hedef
eylem planlarınızı geliştirmek için koçunuzla en az üç kez
görüşebilirsiniz. 
Sonraki aylarda istediğiniz sıklıkta görüşme yapabilirsiniz, ancak
hedeflerinize giden adımları atmak üzere çalıştığınızı bildiğimiz
için bu görüşmeler telefon veya Zoom üzerinden yapılacaktır. 
Program boyunca, siz ve koçunuz ilerleme durumunuzu ve
hedefe ulaşma başarılarınızı düzenli olarak gözden geçirecek
ve kutlayacaksınız. 
Para yönetimi, bilgisayar becerilerini geliştirme ve istihdam
planını müzakere etmeye yardımcı olacak düzenli atölye
çalışmaları ve kısa kurslar da mevcuttur. 

EMPower evsizlik, aile içi şiddet veya travma yaşayan
kadınlara geleceklerinin kontrolünü ele alma ve ekonomik
özgürlüğe ulaşma gücü veren bir hareketlilik koçluk
programıdır. 

Juno EMPower Koçları iki yılı aşkın süredir, katılımcıları hedefler
belirleme ve bu hedeflere ulaşma konusunda desteklemek üzere
istihdam, eğitim ve öğretim sonuçlarına güçlü bir şekilde
odaklanarak birebir koçluk sunmaktadır.

EMPower öz-yönetim ile hedefe ulaşma, kendine inanma ve
motivasyon üzerine yoğunlaşmıştır. Koçluk sürecinin sonunda, bir
koç veya vaka yönetimi olmadan geleceğinize dair hedefler
belirleyecek ve bunlara ulaşacak bilgi, beceri ve deneyime sahip
olacaksınız. 

Köprü: Ev, Sağlık, Para, Eğitim ve Kariyer  
EMPower felsefesi, bu yolculuğu, birbiriyle ilişkili ve eşit derecede
önemli beş ‘temel dayanak’ ile desteklenen bir köprüden geçiş
olarak görmektedir. Köprü sizi başarı için ev, sağlık, para, eğitim ve
kariyerin dengelendiği bir yere taşır.
 
EMPower yurtdışında son derece etkili olmuş ve programı
tamamlayan kadınlar sabit, bütçeye uygun uzun süreli barınma,
istihdam, eğitim sonuçları elde etmiş ve finansal özgürlüğe
kavuşmuştur. 

Ne kadar zaman alır?
EMPower iki yıl içerisinde değişiklikler yapma ve yaşam hedefleri
koyma taahhüdünden oluşur. Bu hedefleri geliştirmek ve bunlara
ulaşmak için ayrılan zaman, size ve ailenize uzun vadede fayda
sağlayacaktır. 
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Başarı neye benzer?
Başarı, hedeflerinize ve ekonomik
özgürlüğünüze yönelik ilerleme
kaydetmektir. Koçluk yolculuğunuzun
sonunda, barınma, aile, sağlık, para, eğitim
ve kariyer gelişimine yönelik açık, net ve
gerçekleştirilebilir bir plan geliştirmiş
olacaksınız. Program motivasyonunuzu
canlı tutmaya yardımcı olacak hedef
ödülleri de içermektedir. 

Maliyeti nedir?
Juno, Melbourne’da bu yaklaşımı test
etmek için bir hibe aldı. Dolayısıyla
katılımcılar için herhangi bir maliyeti
yoktur. Lütfen telefon tercümanlarının
kurs boyunca ulaşılabilir olacağını
unutmayın.

Nasıl katılabilirim?
Juno’daki vaka yöneticinizle 03 8692 2020
numaralı telefondan veya EMPower
koçumuz Tessa Douglas ile 0405 186 925
numaralı telefondan ya da
tessa@juno.org.au adresinden irtibat
kurabilirsiniz.                      

'EMPower’a katılmadan önce gelecek bana bir
yerlerde kapalı bir dolapta gizlenmiş karmakarışık

bir yapboz gibi görünüyordu, ama şimdi tüm
parçalar yavaş yavaş, dikkatli ve mutlu bir biçimde
yerine oturuyor.' – Mevcut bir EMPower Katılımcısı 
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