
 

Vil du vide mere? Så kontakt venligst 
Samsø Energiakademi eller en af de andre 
partnere: 

 

Samsø Energiakademi (Samsø) 
Kontakt: Søren Hermansen 
info@energiakademiet.dk 
 
Prioriterre (MEYTHET, Frankrig) 
Kontakt: Anne Sophie Masure 
anne-sophie.masure@prioriterre.org 

SWEA (Gloucester, UK) 
Kontakt: Kaye Welfare 
kaye@swea.co.uk 

Energikontor Sydost (Växjö, Sverige) 
Kontakt: Lena Eckerberg 
lena.eckerberg@energikontorsydost.se 

Centre for Renewable Energy Sources and 
Saving - CRES (Pikermi - Attiki, Græken-
land) 
Kontakt: Charalampos Malamatenios 
malam@cres.gr 

ECOSERVEIS (Barcelona, Spanien) 
Kontakt: Marta Garcia 
marta@ecoserveis.net 

Sofia Energy Centre (Sofia, Bulgarien) 
Kontakt: Evelina Stoykova 
estoykova@sec.bg 

HEMPS (Harghita, Rumænien) 
Kontakt: Emese Mate 
mateemese@hargitamegye.ro 

Ecuba (Bologna, Italien) 
Kontakt: Federico Fileni 
fileni@ecuba.it  

 

 
 
 

Hjælp familier med at få 
pengene til at række 

længere 

Når man er økonomisk trængt, bør 
man ikke betale for energispild. 

Med en lille indsats, som kun 
kræver omtanke og en portion vi-
den, kan en husholdning reducere 
sit energiforbrug.  

Simple metoder — som at lægge 
låg på gryden, når man laver mad, 
optø frosne madvarer i køleskabet 
i stedet for i mikroovnen — kan 
reducere udgifterne til el.  

Hjælp husholdninger med en 
trængt økonomi, og sæt en stop-
per for unødigt spild af energi — 
bliv en del af projektet Energiam-
bassadører. 
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Uddannelse i 
energibesparelser 

Arbejder du med husholdninger, 
som er mindrebemidlede / dårligt 
stillet økonomisk? 

Bliv Energiambassadør! 

Lær hvordan du skal vejlede i at 
spare på energien. 

 
 
 
 

Dette projekt støttes af EU 

 



 

Formålet med Energiambassadør  kam-
pagnen er at hjælpe familier med at admi-
nistrere deres forbrug af vand, varme og el. 
Projektet oplærer Social- og sundhedsarbej-
dere (SOSUer) i at vejlede om energi. For-
målet med kampagnen er at finde løsninger 
for folk, der er vanskeligt stillede økonomisk 
for at spare energi og penge.  Desuden kan 
det give fordele som bedre komfort og hel-
bred, og sidst men ikke mindst forbedring af 
det sociale samarbejde. 

Kampagnen foregår i ni europæiske lande. 

 

Hvem er de?  

Energiambassadørerne er de ansatte i 
den sociale sektor, som er villige til at læ-
re  om energibesparelser og formidle deres 
know-how til husholdninger. 

Den gruppe, som Energiambassadørerne 
skal arbejde sammen med, er folk der ar-
bejder indenfor socialsektoren (lokale myn-
digheder, social- og sundhedsforvaltninger, 
socialt boligbyggeri), energiudbydere, ejere 
og lejere (individuelle, private, og offent-
lige). 

 

Hvem vil hjælpe med kampagnen? 

Formålet med kampagnen er at hjælpe 
slutbrugerne: vanskeligt stillede borgere og 
ældre. 

Hovedmål  

 At gøre husholdninger mere 
bevidste omkring energibesparel-
ser og forbedre energiadfærden 

 At udbrede gode erfaringer, 
værktøjer og metoder 

 

Strategiske mål 

At overbevise og arbejde med sociale 
organisationer omkring de energiem-
ner, der har med sundhed og social in-
tegration at gøre. 

 

Aktiviteter 

Sociale institutioner og organisationer 
ses som det bedste middel for at nå 
flest mulige vanskeligt stillede familier. 
Vi vil støtte ved at: 

 Oprette en lokal komité med in-
teressenterne for at fremme sam-
arbejdet, 

 oplære socialarbejdere til at blive 
energiambassadører, 

 udføre energitjek af bygninger, 
og 

 oprette en hotline til energiam-
bassadørerne. 

 

 

Hvis du er interesseret i at blive En-
ergiambassadør, eller hvis du er en 
nøgleperson lokalt, regionalt eller natio-
nalt, så kan du kontakte Samsø Energi-
akademi, som kan oplyse om mulighe-
der, kurser og seminarer. 
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Ansvaret for indholdet i denne publikation ligger al-
ene hos forfatterne. Publikationen afspejler ikke nød-
vendigvis EUs holdninger. Europa-Kommissionen er 
ikke ansvarlig for nogen-somhelst brug af indholdet. 

 


