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|| 52-årige Søren Wistrup er ny
forstander på PotentialeHotellet.
Han kommer til fra en stilling som
afdelingsleder på FGU Østjylland.
Privat bor han i Viborg. Han er gift
med Signe og har fire døtre.
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Forsorgshjem får ny forstander
med stor socialfaglig erfaring
Søren Wistrup er med
bagagen fuld af brugbar
erfaring tiltrådt
som ny forstander
på PotentialeHotellet

AF MARTIN HOVE THOMSEN

mht@herningfolkeblad.dk

GJELLERUP PotentialeHotellet har fået ny forstander. 52-årige Søren Wistrup fra Viborg
begyndte på det private forsorgshjemm 1. november og er derfor allerede i fuld gang med
at lære stedet bedre at kende.
- Det har jeg lagt mange timer og meget
energi i, og jeg er glad for det. Der er dygtige
medarbejdere og en særlig stemning, siger
han.
Forsorgshjemmet på Lundvej ved Gjellerup
er for hjemløse unge mellem 18 og 30 år og
har plads til 14 beboere. Søren Wistrup kommer til med 25 års erfaring med socialfagligt
arbejde. Senest var han afdelingsleder på FGU
Østjylland, og han befinder sig godt i spændet
mellem udviklingsarbejde og personaleledelse.

- For mig er det meget meningsfuldt at arbejde med unge, der har brug for hjælp. Det
er mit kompetencefelt at arbejde med unge på
kanten, siger han.

Bedre og mere normalt liv
Den nye forstander beskriver PotentialeHotellets kerneopgave som en blanding af det
socialpædagogiske, relationer, rådgivning,
sygepleje og behandling.
- Beboernes profiler er jo indviduelle, og vi
skal bidrage til, at de et får et bedre og mere
normaliseret liv, siger han og tilføjer:
- I øjeblikket har vi fire beboere, som har et
arbejde på normale vilkår.
Netop netværksdyrkelsen til det lokale erhvervsliv er et vigtigt punkt for Søren Wistrup.
- Det lokale netværk kan der udvikles på.
Vi har et kraftcenter af virksomheder her i

området, som blandt andet arbejder med CSR
(Corporate Social Responsibility, red.), siger
han og fortsætter:
- Og så kan det godt være, at nogle af beboerne skal tilknyttes arbejdsmarkedet på
særlige vilkår. Men det skulle gerne skabe
nogle synergier, så det bliver en fordel for
både virksomhed og beboer - og dermed også
for samfundet.

Superkomplekse profiler
Der er i alt ni ansatte tilknyttet Potentialehotellet, som skal forsøge at hjælpe de unge mennesker på rette vej.
- Vores grundsyn er, at alle er ambitiøse
og gerne vil være en »almindelig« borger. Vi
skal støtte dem på vej derhen, og så er der
nogen, der får fodfæste og kommer hen til en
tilværelse som hr. og fru Danmark. Der er en

»»Vores grundsyn er, at alle er ambitiøse og gerne vil
være en »almindelig« borger. Vi skal støtte dem på
vej derhen, og så er der nogen, der får fodfæste og
kommer hen til en tilværelse som hr. og fru Danmark.
Der er en råstyrke i hver enkelt. Selv om det er nogle
superkomplekse profiler, så står de op endnu.
Og så er der noget at bygge videre på
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råstyrke i hver enkelt. Selv om det er nogle
superkomplekse profiler, så står de op endnu.
Og så er der noget at bygge videre på, siger
Søren Wistrup.
Som forstander vil han gerne gøre fortællingen om PotentialeHotellet til en styrkefortælling - og dermed ikke en fortælling om ofre.
- Selv om man er i en meget udfordret situation, kan man ændre sig og forbedre sig. Der er
en kerne i allesamen, siger han og fortæller, at
der så herefter kan være forskellige opskrifter
på »et godt liv« for den enkelte, alt efter hvad
man kommer fra.
- Det kan godt være, at det for nogle vil være
et godt liv, hvis det er uden misbrug, kriminalitet eller at være på kant med samfundet, og
at man bor i en lille lejlighed.

»Housing first«
På PotentialeHotellet arbejder man med tilgangen »housing first«. Den går ud på, at det først
og fremmest gælder om at få tag over hovedet - for så at arbejde med problematikkerne
bagefter. Forsorgshjemmet tillader desuden et
aktivt misbrug.
- Vi forholder os til misbrug og støtter op om
behandling. Hvis vi havde et forbud mod det,
ville mange nok fravælge os. Vi taler åbent om
det, siger Søren Wistrup og tilføjer:
- Vi synes, det er en god måde at gøre det
på. Og det er med respekt for, at andre tilbud
har andre måder at gøre det på.
Den konstituerede og afgående forstander,
René Nielsen, fortsætter sit arbejde i bestyrelsen på PotentialeHotellet.

