1) Duchovní vize
Pastorace + MIsie + Růst  = PAMIR
Pastorace (vedoucích a případně dorostenců), MIsie (mezi sborovými i nesborovými dorostenci), duchovní Růst (dorostenců a vedoucích včetně vzdělávání a výchovy, příprava nových vedoucích).
 
Biblické slovo:
1 Kor 13:13: „Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, a to trojice; ale největší z nich je láska.“
 
1.1 Víra
Řím 10:17: “Víra je tedy ze slyšení zvěsti.” 
1 Korintským 2:5 neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci.
Budování víry dorostenců skrze duchovní programy: pomoci dorostům zlepšit vyučování Písma na dorostech, počínaje letními tábory. Předávat víru skrze misii: vést dorostence ke zvaní nevěřících spolužáků. Pomoci vedoucím vést dorostence k rozhodnutí pro Ježíše. Pomoci růstu víry vedoucích i dorostenců skrze vyučování na akcích.
 
1.2 Naděje
Řím 15:13: „Kéž Vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby Vaše naděje rostla mocí Ducha Svatého stále víc a víc.“
Naděje pro vedoucí i dorostence, že se mohou dít velké věci v dorostě: mohou uvěřit sborové děti i nevěřící děti a jejich rodiče, může vyrůst můj dorost. Výchova nových nadějných vedoucích. Šíření naděje a pokoje při pastoraci vedoucích i dorostenců při osobních setkáních.
 
1.3 Láska
1 Kor 13:13: „.... ale největší z nich je láska.“
Pomoci vedoucím i dorostencům vytvořit na dorostech atmosféru lásky a přijetí. 
 

2) Organizace
SEN 
SENioráty – převzali jsme od CB model, kdy republika je rozdělena do jednotlivých regionů/seniorátů. Za každý seniorát zodpovídá 1 senior, všichni dohromady pak tvoří SEN neboli setkání seniorů. Tento senior pomůže s koordinací ve svém regionu. 
 
2.1 Členové dorostového odboru
Členové přecházející z původního odboru: Honza Homolka (tajemník), Petr Kučera (Frýdek Místek), Dalimil Staněk (Olomouc)
Nově příchozí členové odboru: Klára Heczková (ELIM Písek), Jan Czudek (Český Těšín), Daniel Jokl (Praha 13, předseda).
 
2.2 SEN tým: 
SEN tvoří členové DO + následující senioři: Jana Geldnerová (Poděbrady), Alois Blažek (Pardubice), David Kubíček (Brno Královo Pole), Miriam Velínská (Karlovy Vary) a Jan Bulušek (Liberec). SEN tým se setká cca 2x za rok.
 
2.3 Pracovní týmy: 
DO bude sestavovat podle potřeby pracovní týmy na jednotlivé akce a projekty. 

2.4 Webové stránky a Facebook
DO spustí vlastní webové stránky a Facebook.
 
 
3) Akce
3.1 DU
DO preferuje pokračování spolupráce s Dorostovou Unii (dále jen “DU”), rozsah spolupráce záleží na podobnosti a prolnutí vize DO a DU. 
Na následujících akcích máme zájem s DU spolupracovat:
Sión (víkendové setkání dorostů), Biblické stezky (víkendový orientační běh v přírodě s plněním úkolů), Rádcovské školy (nyní týdenní kurz pro vedoucí), Tábornické školy (nyní víkendové vyučování pro vedoucí), Školy hlavních vedoucích táborů (víkendový certifikovaný kurz pro hlavní vedoucí táborů).
Rádi budeme spolupracovat i na akcích pořádaných DO jako je například celorepublikový Sjezd dorostu.
 
3.2 Sjezd dorostů (celorepublikový) CB 24. -27. Října 2014
Sjezd bude pro dorostence ve věku 10-15 let a samozřejmě pro vedoucí.
 
3.3 Čerpadlo (načerpání inspirace, načerpání zkušeností, načerpání materiálů) 2x za rok
Setkání určené pro vedoucí dorostů od pátku večer do soboty večer, takže v neděli budou moci být ve svých sborech a rodinách. 
 
3.4 Lokální setkání dorostů
Podporujeme a rádi bychom byli u setkání dorostů jako je například Sión,  “Megadorost”¨na Těšínsku, setkání jihočeských dorostů apod.
 
3.5 Ostatní dorostové organizace
DO vítá spolupráci i s dalšími organizacemi, které mají podobnou vizi a chtějí spolupracovat. 

