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MMeessssaaggee  ffrroomm  tthhee  CChhaaiirr  aanndd  
EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr

HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh  mmaaddee  aa  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  lliivveess  ooff  mmaannyy  
hhoommeelleessss  yyoouutthh  iinn  22001166..  WWee  wweerree  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  sshheelltteerr,,  tthhrreeee  
mmeeaallss  ppeerr  ddaayy,,  aanndd  ssuuppppoorrttiivvee  sseerrvviicceess  ttoo  11114400  yyoouutthh..  OOuurr  
iinntteerrvveennttiioonnss  hheellpp  rreessiiddeennttss  eessccaappee  ffrroomm  tthhee  ccyycclleess  ooff  ppoovveerrttyy  aanndd  
hhoommeelleessssnneessss  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthheemm  ttrraannssiittiioonn  ttoo  iinnddeeppeennddeenntt  lliivviinngg..  
WWee  bbeelliieevvee  iinn  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  eevveerryy  yyoouunngg  ppeerrssoonn  wwhhoo  ccoommeess  
tthhrroouugghh  oouurr  ddoooorrss  aanndd  wwee  ddoo  oouurr  bbeesstt  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheeyy  aarree  
wweellll--ssuuppppoorrtteedd  iinn  tthheeiirr  jjoouurrnneeyy  ttoo  lleeaavvee  tthhee  ssttrreeeettss  bbeehhiinndd..

TThhee  iimmppaacctt  ooff  pprroovviiddiinngg  sshheelltteerr  aanndd  ssuuppppoorrtt  sseerrvviicceess  ttoo  hhoommeelleessss  
yyoouutthh  ccaannnnoott  bbee  uunnddeerreessttiimmaatteedd..  BBeeffoorree  eenntteerriinngg  tthhee  sshheelltteerr,,  
mmaannyy  yyoouutthh  ttrriieedd  ttoo  rreemmaaiinn  wwiitthh  tthheeiirr  ffaammiilliieess,,  eevveenn  wwhheenn  
eexxppeerriieenncciinngg  aabbuussee  oorr  nneegglleecctt..  FFaammiillyy  iiss  aa  ffuunnddaammeennttaall  uunniitt  ooff  
ssoocciiaall  aattttaacchhmmeenntt,,  aanndd  mmaannyy  ooff  oouurr  rreessiiddeennttss  aarree  rreelluuccttaanntt  ttoo  
aabbaannddoonn  iitt  bbootthh  bbeeccaauussee  iitt  iiss  ssoo  ssiiggnniiffiiccaanntt,,  aanndd  bbeeccaauussee  mmaannyy  
yyoouutthh  ccoonnssiiddeerriinngg  lleeaavviinngg  hhaavvee  nneegglliiggiibbllee  rreessoouurrcceess  aanndd  lliimmiitteedd  
eexxppeerriieennccee  ssuurrvviivviinngg  oonn  tthhee  ssttrreeeettss..  HHoommeelleessss  yyoouutthh  ggeenneerraallllyy  
hhaavvee  hhiigghheerr  mmoorrttaalliittyy  rraatteess  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ddaannggeerrss  ooff  lliivviinngg  oonn  tthhee  
ssttrreeeettss  aanndd  tthhee  iinnaabbiilliittyy  ttoo  aacccceessss  bbaassiicc  nneeeeddss..  AAss  aa  ccoonnsseeqquueennccee  
ooff  tthheessee  cchhaalllleennggeess,,  ssuuiicciiddee--aatttteemmpptt  rraatteess  aarree  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  
aammoonngg  hhoommeelleessss  yyoouutthh..  TThhee  lloonnggeerr  aa  yyoouutthh  rreemmaaiinnss  hhoommeelleessss,,  tthhee  
mmoorree  lliikkeellyy  tthheeyy  aarree  ttoo  eexxppeerriieennccee  ddeetteerriioorraattiinngg  mmeennttaall  hheeaalltthh,,  
mmaallnnuuttrriittiioonn,,  aanndd  ccrriimmiinnaall  vviiccttiimmiizzaattiioonn,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  iinnccrreeaassiinngg  
hhiigghh--sscchhooooll  ddrroopp--oouutt  rraatteess..  

TThhiiss  iiss  wwhheerree  HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh  sstteeppss  iinn..  WWee  aaiimm  ttoo  eennssuurree  oouurr  
rreessiiddeennttss  aarree  wweellll--nnoouurriisshheedd,,  ssaaffee,,  aanndd  rreecceeiivviinngg  nneeeeddeedd  pphhyyssiiccaall  
aanndd  mmeennttaall  hheeaalltthh  sseerrvviicceess..  WWee  aallssoo  aassssiisstt  oouurr  rreessiiddeennttss  ffiinndd  
hhoouussiinngg,,  eemmppllooyymmeenntt,,  aanndd  ffuurrtthheerr  tthheeiirr  eedduuccaattiioonn..  HHoorriizzoonnss  ffoorr  
YYoouutthh  hhoolliissttiiccaallllyy  ttrriieess  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  nneeeeddss  ooff  oouurr  yyoouutthh  aanndd  
eennccoouurraaggeess  oouurr  rreessiiddeennttss  ttoo  bbeelliieevvee  iinn  tthheeiirr  sseellff--eeffffiiccaaccyy..  TToo  
eexxppllaaiinn  tthhee  vvaalluuee  ooff  oouurr  sseerrvviicceess,,  wwee’’dd  lliikkee  ttoo  sshhaarree  tthhiiss  tteessttiimmoonniiaall  
ffrroomm  aa  ffoorrmmeerr  rreessiiddeenntt..  ““DDoo  yyoouu  rreemmeemmbbeerr  wwhhyy  II  ccrriieedd  mmyy  llaasstt  ddaayy  
aatt  HHoorriizzoonnss??  BBeeccaauussee  tthhee  wwaayy  wwee  lliivveedd,,  iitt  wwaass  ggoooodd..  EEvveerryyoonnee  wwaass  
nniiccee......II  wwaass  ccrryyiinngg  bbeeccaauussee  II  ssppeenntt  mmaannyy  ggoooodd  mmoommeennttss  aatt  
HHoorriizzoonnss..  II  lleeaarrnneedd  mmaannyy  tthhiinnggss  iinn  tthhee  DDaayy  PPrrooggrraamm..””  



DDeessppiittee  oouurr  iimmppoorrttaanntt  aanndd  nneeeeddeedd  wwoorrkk,,  tthhee  ppaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss  hhaavvee  
bbeeeenn  ffiinnaanncciiaallllyy  cchhaalllleennggiinngg..  WWee  hhaadd  ttoo  ccuutt  bbaacckk  oouurr  sseerrvviicceess  aanndd  
pprrooggrraammss  aanndd  ddeeffeerr  nneeeeddeedd  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeennttss..  LLaasstt  yyeeaarr,,  wwee  
wweerree  ffoorrttuunnaatteellyy  aabbllee  ttoo  rreeiinnttrroodduuccee  ssoommee,,  bbuutt  nnoott  aallll,,  ooff  oouurr  
ssuussppeennddeedd  sseerrvviicceess  aanndd  pprrooggrraammmmiinngg,,  ccoommpplleettee  ddeeffeerrrreedd  ccaappiittaall  
pprroojjeeccttss,,  aanndd  eemmbbaarrkk  oonn  ssoommee  nneeww  iinniittiiaattiivveess..  

IInn  22001155,,  aatt  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  CCiittyy  ooff  TToorroonnttoo,,  wwee  iinnccrreeaasseedd  oouurr  
ccaappaacciittyy  ttoo  4455  bbeeddss  ffrroomm  3355..  WWhhiillee  tthhiiss  wwaass  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  
aaddddiittiioonnaall  ffuunnddiinngg  ffrroomm  tthhee  CCiittyy,,  iitt  hhaass  aallssoo  bbrroouugghhtt  aaddddiittiioonnaall  
pprreessssuurreess  dduuee  ttoo  tthhee  hhiigghheerr  ooccccuuppaannccyy,,  iinncclluuddiinngg  iinnccrreeaasseedd  ““wweeaarr  
aanndd  tteeaarr””  oonn  oouurr  ffaacciilliittyy..

WWee  hhaavvee  mmiixxeedd  ffeeeelliinnggss  iinn  rreeppoorrttiinngg  tthhaatt,,  ddeessppiittee  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  
ccaappaacciittyy,,  oouurr  ooccccuuppaannccyy  rraattee  hhaass  ccoonnssiisstteennttllyy  bbeeeenn  iinn  tthhee  hhiigghh  9900  
ppeerr  cceenntt  rraannggee  ––  wwee  aarree  eeffffeeccttiivveellyy  rruunnnniinngg  aatt  ffuullll  ccaappaacciittyy..  WWhhiillee  
tthhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  oouurr  sseerrvviicceess,,  pprrooggrraammss,,  aanndd  ffaacciilliittiieess  aarree  bbeeiinngg  
mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aass  mmaannyy  cclliieennttss  aass  ppoossssiibbllee,,  iitt  aallssoo  iinnddiiccaatteess  
tthhaatt  tthheerree  iiss  mmuucchh  pprrooggrreessss  ttoo  bbee  mmaaddee  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  iissssuueess  ooff  
yyoouutthh  hhoommeelleessssnneessss  iinn  TToorroonnttoo..

HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh  pprroovviiddeess  uunniiqquuee  aanndd  iinnnnoovvaattiivvee  sseerrvviicceess  aanndd  
pprrooggrraammss  ttoo  oouurr  cclliieennttss,,  bbootthh  wwhhiillee  tthheeyy  aarree  rreessiiddeennttss  aanndd  aafftteerr  
tthheeyy  hhaavvee  mmoovveedd  oouutt  ooff  tthhee  sshheelltteerr..  AAllll  ooff  tthhiiss  wwoouulldd  nnoott  bbee  
ppoossssiibbllee  wwiitthhoouutt  oouurr  ddeeddiiccaatteedd  ssttaaffff,,  ffuunnddiinngg  ppaarrttnneerrss,,  vvoolluunntteeeerrss  
aanndd  ootthheerr  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss..  WWee  wwaanntt  ttoo  ppeerrssoonnaallllyy  rreeccooggnniizzee  aanndd  
tthhaannkk  aallll  ooff  tthheemm  ffoorr  tthheeiirr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  mmaakkiinngg  HHoorriizzoonnss  ffoorr  
YYoouutthh  tthhee  vviibbrraanntt  aanndd  ssuucccceessssffuull  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  iitt  iiss..

IItt  aa  pprriivviilleeggee  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh  aanndd  aaggaaiinn,,  wwee  
wwoouulldd  lliikkee  ttoo  tthhaannkk  aallll  tthhoossee  wwhhoo  hheellpp  mmaakkee  iitt  ssuucchh  aa  ssuucccceessssffuull,,  
vviibbrraanntt  aanndd  uupp--lliiffttiinngg  oorrggaanniizzaattiioonn..

SSiinncceerreellyy,,

DDaavviidd  AArrmmssttrroonngg  aanndd  FFiilloommeennaa  WWiilllliiaammss



WWhhoo  iiss  HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh??

HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh  pprroovviiddeess  eemmeerrggeennccyy  
sshheelltteerr  aanndd  ssuuppppoorrttiivvee  sseerrvviicceess  ttoo  
hhoommeelleessss  aanndd  aatt--rriisskk  yyoouutthh  bbeettwweeeenn  
tthhee  aaggeess  ooff  1166--2244  iinn  TToorroonnttoo

WWee  aaccccoommooddaattee  uupp  ttoo  4455  yyoouutthh  eeaacchh  
nniigghhtt

11114400  yyoouutthh  rreessiiddeedd  aatt  HHoorriizzoonnss  ffoorr  
YYoouutthh  iinn  22001166



DDaayy  PPrrooggrraamm
HHoouussiinngg  
SSuuppppoorrtt

CCoommmmuunniittyy  
SSuuppppoorrtt  &&  
AAfftteerrccaarree

MMeennttaall  HHeeaalltthh  
&&  AAddddiiccttiioonnss  

SSuuppppoorrtt

CCaassee  
MMaannaaggeemmeenntt

OOuurr  FFiivvee  CCoorree  PPrrooggrraammss
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IIDDEENNTTIIFFYY  GGOOAALLSS

CCRREEAATTEE  AACCTTIIOONN  
PPLLAANN

PPRROOGGRREESSSS  
TTOOWWAARRDDSS  GGOOAALLSS

IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  
LLIIVVIINNGG

Case Managers make referrals to many 
supportive community resources related to 
employment, legal aid, health, immigration, 
and education

Case Managers work with our residents to 
develop holistic plans to reach their goals

Common goals among youth include employment, 
housing, improved mental health, and education.

CCaassee  MMaannaaggeerrss  mmeett  wwiitthh

11114400  yyoouutthh
iinn  22001166



DDaayy  PPrrooggrraamm

UUnnlliikkee  ttrraaddiittiioonnaall  sshheelltteerrss  tthhaatt  aasskk  rreessiiddeennttss  ttoo  lleeaavvee  dduurriinngg  tthhee  ddaayy,,  
HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh  ooffffeerrss  aann  iinntteerraaccttiivvee  DDaayy  PPrrooggrraamm  ttoo  oouurr  yyoouutthh..  

TThhiiss  pprrooggrraamm  rruunnss  MMoonnddaayy--FFrriiddaayy,,  ffrroomm  99aamm--44ppmm..

AAccttiivviittiieess  IInncclluuddee::

PPhhyyssiiccaall  HHeeaalltthh  AAccttiivviittiieess::  TThhaaii  CCaarrddiioo,,  YYMMCCAA  eexxccuurrssiioonnss,,  bbaasskkeettbbaallll  aanndd  ssoocccceerr  
iinn  tthhee  ppaarrkk,,  aanndd  sswweeaatt--sseessssiioonnss  iinn  tthhee  HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh  ggyymm

MMeennttaall  HHeeaalltthh  AAccttiivviittiieess::  WWeeeekkllyy  mmeennttaall  hheeaalltthh  wwoorrkksshhooppss  &&  yyooggaa

WWoorrkksshhooppss::  bbuuddggeettiinngg,,  nnuuttrriittiioonn,,  hheeaalltthhyy  ccooookkiinngg  oonn  aa  bbuuddggeett,,  sseellff--rreeaalliizzaattiioonn  
&&  ggooaall--sseettttiinngg,,  aannggeerr  mmaannaaggeemmeenntt,,  ccoonnfflliicctt  rreessoolluuttiioonn,,  sseellff--ccaarree,,  aanndd  aarrtt  
tthheerraappyy  ((lleedd  bbyy  aa  llooccaall  aarrttiisstt!!))
FFeeaattuurreedd  gguueesstt  ssppeeaakkeerrss  ffrroomm::  YYoouutthh  EEmmppllooyymmeenntt  SSeerrvviicceess  ((YYEESS)),,  OOnnttaarriioo  
WWoorrkkss,,  CCeennttrraall  TToorroonnttoo  YYoouutthh  SSeerrvviicceess  ((CCTTYYSS)),,  TToorroonnttoo  PPuubblliicc  HHeeaalltthh,,  aanndd  
ootthheerr  iimmppoorrttaanntt  aaggeenncciieess
FFiieellddttrriippss::  IIccee  sskkaattiinngg  aatt  NNaatthhaann  PPhhiilllliippss  SSqquuaarree,,  RRooyyaall  CCoonnsseerrvvaattoorryy  ooff  MMuussiicc,,  
TToorroonnttoo  CCiittyy  HHaallll,,  SSkkyyzzoonnee  TTrraammppoolliinnee  PPaarrkk,,  HHoocckkeeyy  HHaallll  ooff  FFaammee,,  aanndd  mmaannyy  
mmoorree!!



8585

1515
Residents who experience mental health and addictions challenges

Residents who do not experience mental health and addictions challenges

SSoommeettiimmeess,,  rreessiiddeennttss  nneeeedd  
ssuuppppoorrtt  bbeeyyoonndd  wwhhaatt  HHoorriizzoonnss  
ffoorr  YYoouutthh  ooffffeerrss..  IInn  tthheessee  ccaasseess,,  
oouurr  MMeennttaall  HHeeaalltthh  &&  AAddddiiccttiioonnss  
SSppeecciiaalliisstt  mmaakkeess  rreeffeerrrraallss  ttoo  
wwaallkk--iinn  ppssyycchhiiaattrryy  sseerrvviicceess  aanndd  
ootthheerr  mmeennttaall  hheeaalltthh  aanndd  
aaddddiiccttiioonnss  pprrooggrraammss  iinn  TToorroonnttoo..  

AApppprrooxxiimmaatteellyy  8855%%  ooff  tthhee  
rreessiiddeennttss  aatt  HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh  
eexxppeerriieennccee  mmeennttaall  hheeaalltthh  aanndd//oorr  
aaddddiiccttiioonnss  cchhaalllleennggeess..  AAss  aa  
rreessuulltt,,  HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh  hhaass  
ddeevveellooppeedd  aa  hhoolliissttiicc  MMeennttaall  
HHeeaalltthh  pprrooggrraamm  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  
uunniiqquuee  nneeeeddss  ooff  oouurr  rreessiiddeennttss..

MMeennttaall  HHeeaalltthh  &&  AAddddiiccttiioonnss  SSppeecciiaalliisstt  
lleeaaddiinngg  tthhee  WWeellllnneessss  WWoorrkksshhoopp

OOuurr  MMeennttaall  HHeeaalltthh  &&  AAddddiiccttiioonnss  
SSppeecciiaalliisstt  ooffffeerrss  wweellllnneessss  
wwoorrkksshhooppss  ttoo  oouurr  rreessiiddeennttss,,  
wwhhiicchh  ffooccuuss  oonn  ddeevveellooppiinngg  
ppoossiittiivvee  ssttrraatteeggiieess  ttoo  ccooppee  
wwiitthh  mmeennttaall  hheeaalltthh  ccoonncceerrnnss..  
TThhiiss  SSppeecciiaalliisstt  aallssoo  ccoonndduuccttss  
oonnee--oonn--oonnee  ccoouunnsseelllliinngg  
sseessssiioonnss  wwiitthh  oouurr  rreessiiddeennttss..  

MMeennttaall  HHeeaalltthh  &&  AAddddiiccttiioonnss  SSuuppppoorrtt



HHoouussiinngg  SSuuppppoorrtt

RReessiiddeennttiiaall  PPrrooggrraamm::
HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh  pprroovviiddeess  eemmeerrggeennccyy  
aaccccoommmmooddaattiioonnss  ttoo  uupp  ttoo  4455  yyoouutthh  eeaacchh  
nniigghhtt..  TThhiiss  iinncclluuddeess  aa  wwaarrmm  bbeedd,,  33  mmeeaallss  
aanndd  22  ssnnaacckkss  ppeerr  ddaayy,,  llaauunnddrryy  aacccceessss,,  aanndd  
nneeeeddeedd  ttooiilleettrriieess

HHoouussiinngg  SSuuppppoorrtt::  
TThhee  HHoouussiinngg  WWoorrkkeerr  ccoonnnneeccttss  rreessiiddeennttss  
wwiitthh  rreessoouurrcceess  ssuucchh  aass  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  
aanndd  hhoouussiinngg  lliissttiinnggss,,  aanndd  aassssiissttss  tthheemm  iinn  
mmaakkiinngg  pphhoonnee  ccaallllss  ttoo  llaannddlloorrddss  aanndd  
aatttteennddiinngg  aappaarrttmmeenntt  vviieewwiinnggss  



CCoommmmuunniittyy  SSuuppppoorrtt  &&  AAfftteerrccaarree
TThhiiss  pprrooggrraamm  ssuuppppoorrttss  ffoorrmmeerr  rreessiiddeennttss  ttrraannssiittiioonn  ttoo  
iinnddeeppeennddeenntt  lliivviinngg  aafftteerr  tthheeyy  hhaavvee  sseeccuurreedd  hhoouussiinngg..  TThhee    
CCoommmmuunniittyy  SSuuppppoorrtt  &&  AAfftteerrccaarree  PPrrooggrraamm  aallssoo  rreedduucceess  ssoocciiaall  
iissoollaattiioonn,,  wwhhiicchh  mmaannyy  rreessiiddeennttss  eexxppeerriieennccee  aafftteerr  lleeaavviinngg  tthhee  
sshheelltteerr..  

TThhiiss  pprrooggrraamm  ooffffeerrss  rreessiiddeennttss::

DDoonnaattiioonnss  ooff  ffoooodd,,  ccllootthhiinngg,,  aanndd  ssmmaallll  kkiittcchheenn  aapppplliiaanncceess  
aanndd  ddiisshheess

RReeffeerrrraallss  ttoo  ffuurrnniittuurree  bbaannkkss  aanndd  ootthheerr  ssuuppppoorrttiivvee  sseerrvviicceess

LLaannddlloorrdd  aanndd  rroooommmmaattee  mmeeddiiaattiioonn

AAnn  iinnvviittaattiioonn  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  CCoommmmuunniittyy  KKiittcchheennss,,  wwhhiicchh  
bbrriinngg  rreessiiddeennttss  aanndd  ffoorrmmeerr  rreessiiddeennttss  ttooggeetthheerr  ttoo  ccooookk  aanndd  
sshhaarree  aa  mmeeaall

CCoonnttiinnuuiinngg  uussee  ooff  HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh''ss  llaauunnddrryy  ffaacciilliittiieess  
aanndd  ccoommppuutteerrss



HHiigghhlliigghhttss  ooff  
22001166

11114400  YYoouutthh  
wweerree  

ssuuppppoorrtteedd  iinn  
oouurr  

rreessiiddeennttiiaall  
pprrooggrraamm

LLaauunncchheedd  
MMeennttaall  HHeeaalltthh  
aanndd  AAddddiiccttiioonnss  

PPrrooggrraamm  iinn  
OOccttoobbeerr  22001166

MMoorree  tthhaann  660000  
cclliieenntt  mmeeeettiinnggss  
wweerree  ccoonndduucctteedd  

iinn  oouurr  CCoommmmuunniittyy  
SSuuppppoorrtt  &&  
AAfftteerrccaarree  
PPrrooggrraamm

NNeeww  fflloooorriinngg  
wwaass  iinnssttaalllleedd  iinn  
tthhee  ccoommmmoonn  
aarreeaa  ooff  tthhee  

sshheelltteerr  aanndd  iinn  
tthhee  kkiittcchheenn

OOvveerr  440000  
ppeeooppllee  

vvoolluunntteeeerreedd  
wwiitthh  HHoorriizzoonnss  

ffoorr  YYoouutthh

TThhoouussaannddss  ooff  
rreeffeerrrraallss  wweerree  mmaaddee  

ttoo  eemmppllooyymmeenntt  
sseerrvviicceess,,  eedduuccaattiioonn  
pprrooggrraammss,,  mmeennttaall  

hheeaalltthh  sseerrvviicceess,,  aanndd  
lleeggaall  aaggeenncciieess

TThhee  HHoouussiinngg  
SSuuppppoorrtt  

PPrrooggrraamm  ffoouunndd  
ssttaabbllee  hhoouussiinngg  
ffoorr  4499  yyoouutthh

OOvveerr  4400,,000000  
mmeeaallss  wweerree  

sseerrvveedd  ttoo  oouurr  
rreessiiddeennttss  iinn  

22001166



FFiieelldd  TTrriipp  ttoo  tthhee  CCNNEE

WWeeeekkllyy  YYooggaa  PPrrooggrraamm



22001166  aatt  aa  GGllaannccee

73%

RReevveennuueess

92%71%

                                                          TToottaall  ==  11,,444466,,227755

EExxppeennsseess

FFiinnaanncciiaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  JJaannuuaarryy  11,,  22001166  ttoo  DDeecceemmbbeerr  
3311,,  22001166

Shelter program - $875,372

Building maintenance - $180,486

Housing Help Program - $84,702

Administration - $81,209

Residents' needs - $57,606

Household - $25,421

Development - $13,273

Amortization - $41,744

TToottaall  ==  $$11,,335599,,881133

Government Funding - $1,013,714

Fundraising and Donations - $202,471

United Way - $197,473

Property and equipment grant amortization - $30,597

Interest and other - $2,020



GGeett  IInnvvoollvveedd!!
DDoonnaattee

VVoolluunntteeeerr

RRaaiissee  AAwwaarreenneessss

YYoouurr  ddoonnaattiioonn  wwiillll  mmaakkee  aa  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  lliivveess  ooff  tthhee  rreessiiddeennttss  aatt  
HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh..

HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh  rreelliieess  oonn  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  ggeenneerroouuss  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  
ccoorrppoorraattee  ggrroouuppss  ttoo  vvoolluunntteeeerr  aatt  oouurr  aaggeennccyy..  VVoolluunntteeeerrss  aarree  wweellccoommee  
ttoo  hheellpp  oouutt  aatt  tthhee  sshheelltteerr  aanndd  aatt  ffuunnddrraaiissiinngg  eevveennttss..  VVoolluunntteeeerriinngg  
mmaakkeess  aa  ttrreemmeennddoouuss  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  lliivveess  ooff  aatt--rriisskk  yyoouutthh..

LLeeaarrnn  mmoorree  aabboouutt  tthhee  ccaauusseess  ooff  yyoouutthh  hhoommeelleessssnneessss  aanndd  wwaayyss  ttoo  
hheellpp..  PPlleeaassee  jjooiinn  HHoorriizzoonnss  ffoorr  YYoouutthh  iinn  bbrreeaakkiinngg  tthhee  ssttiiggmmaa  aassssoocciiaatteedd  
wwiitthh  hhoommeelleessssnneessss..  MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  ffoouunndd  aatt  
hhttttppss::////hhoorriizzoonnssffoorryyoouutthh..oorrgg//



OOuurr  SSuuppppoorrtteerrss

$$11,,000000,,000000  ++
--CCiittyy  ooff  TToorroonnttoo

$$110000,,000000  ++
--UUnniitteedd  WWaayy  TToorroonnttoo  aanndd  YYoorrkk  
RReeggiioonn

$$1100,,000000  ++
--TThhee  PPaalloommaa  FFoouunnddaattiioonn
--GGrreeeenn  SShhiieelldd  CCaannaaddaa
--HHoommee  DDeeppoott  CCaannaaddaa  FFoouunnddaattiioonn
--GGrreeaatteerr  TToorroonnttoo  AAppaarrttmmeenntt                    
  AAssssoocciiaattiioonn

$$55000000--99999999
--RREEAALLTTOORRSS  CCaarree  FFoouunnddaattiioonn
--AAnnoonnyymmoouuss
--TThhee  TToosskkaann  CCaassaallee  FFoouunnddaattiioonn
--BBuucchhaann  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFuunndd
--CCrraaiigg  MMaarrtthhiinnsseenn
--TThhee  HHuussttlleerr  YYoouunngg  MMeenn''ss  BBiibbllee            
  CCllaassss  FFoouunnddaattiioonn

$$22000000--44999999
--GGeeooffff  GGooddeenn
--MMaazzoonn  CCaannaaddaa
--TTrreekk  ffoorr  TTeeeennss  FFoouunnddaattiioonn
--PPWWCC  MMaannaaggeemmeenntt  SSeerrvviicceess  LLPP
--CCIIBBCC  MMeelllloonn

$$11000000--11999999
--CCrroosssslliinnkkss  TTrraannssiitt  SSoolluuttiioonnss                            
  CCoonnssttrruuccttoorrss
--DDiiggiittaall  BBuussiinneessss  SSyysstteemmss
--TToorroonnttoo  CCoommmmuunniittyy  FFoouunnddaattiioonn
--CCaarroollyynn  KKiinnzziiee
--MMaarriiaannnnaa  TTzzaabbiirraass
--TThhee  WWiillccooxx  GGaassttrrooppuubb
--JJoo''ss  SSnnoowwffllaakkee  FFuunndd  aatt  TToorroonnttoo              
    FFoouunnddaattiioonn
--TTJJXX  CCaannaaddaa
--RRoobbeerrtt  WW..  MMccDDoowweellll  PPrrooffeessssiioonnaall            
  CCoorrppoorraattiioonn
--RRBBCC  FFoouunnddaattiioonn
--BBrriiaann  CCoouurrttnneeyy



@@HHoorriizzoonnss44YYoouutthh      

442222  GGiillbbeerrtt  AAvvee
TToorroonnttoo,,  OONN,,  MM66EE  44XX33

TT::  441166--778811--99889988
FF::  441166--778811--11993333

hhttttppss::////hhoorriizzoonnssffoorryyoouutthh..oorrgg//

FFoollllooww  uuss  oonn  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ttoo  ffiinndd  oouutt  mmoorree  aabboouutt  oouurr  aaggeennccyy!!

wwwwww..iinnssttaaggrraamm..ccoomm//  
hhoorriizzoonnss__44__yyoouutthh//

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//  
HHoorriizzoonnssffoorrYYoouutthh


