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Majandusaasta tegevusaruanne 2016
Ettevõttest
SpeakSmart® on juhtiv argumenteeritud mõtlemis-, suhtlemis- ja juhtimisoskuste koolitus- ja
konsultatsiooniettevõte

Eestis.

Juhindume

missioonist juurutada

mõtteviisi,

et

ühiskonnas

toimuvates dialoogides saab määravaks tugevam argument, mitte tugevama argument, ning
õpetame selleks vajalikke oskusi.
Aitame oma klientidel muutuda argumenteeritud juhtimisega organisatsioonideks:


arendame mõtlemist kiiremaks ja analüütilisemaks;



aitame seisukohti argumenteeritumalt sõnastada;



harjutame, kuidas kuulata ja küsida;



algatame ja juhime ratsionaalseid arutelusid, mille tulemusena sünniksid argumenteeritud
otsused;



nõustame, kuidas rahulikumalt ja enesekindlamalt esineda;



õpetame nimetatud oskusi kasutama erinevates tööolukordades - juhtimises, müügis,
läbirääkimistel, esinemistel kui ka näiteks Eesti eesistumise ajal.

Meeskonnas on 18 liiget. 12 neist on koolitajad, moderaatorid ja klubijuhid, kes on kõik
professionaalse väitluse taustaga ning töötanud koolitajana 5-21 aastat. 5 inimest on tugimeeskond
ehk müük, korraldus, turundus, raamatupidamine, kujundus ning 1 liige on SpeakSmart Pakistan
suunajuht ja koolitaja. Meeskonnana on meil:


5 Euroopa meistrivõistluste poolfinalisti kohta



24 Eesti meistri tiitlit



62 Eesti riigi esindamist rahvusvahelistel suurvõistlustel

Sotsiaalne ettevõtlus
Oleme sotsiaalne ettevõte. Sotsiaalne ettevõtlus tekib ühiskondlike hüvede pakkumise ja ettevõtluse
ristumispunktis. Oleme ettevõte, kes kasumi teenimise kõrval lahendab ühiskondlikku probleemi ja
tekitab sotsiaalset hüvet. Meie jaoks on hüve inimeste argumenteerimisoskuste kasv ja nende
aktiivne kasutamine ühiskonnas toimuvates diskussioonideks. Sotsiaalse ettevõttena on meie
omanik MTÜ Eesti Väitlusselts.

MTÜ EESTI VÄITLUSSELTS
Meie teenuseid tellides toetad argumenteerimis- ja väitlusoskuste õpetamist noortele üld- ja
kõrghariduses, sest sotsiaalse ettevõttena suuname osa kasumist MTÜ Eesti Väitlusseltsi, kui meie
omaniku, tegevuse toetamiseks. MTÜ Eesti Väitlusselts ühendab alates 1994. a. väitlusega
tegelevaid õpilasi, tudengeid, õpetajaid, treenereid, koolitajaid, ettevõtteid ja vabatahtlikke.

SOTSIAALSETE ETTEVÕTETE VÕRGUSTIK
2012. aastast oleme Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku asutajaliige ja sotsiaalse ettevõtluse
eeskõnelejaid ning toetajaid Eestis. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku eesmärk on sotsiaalsete
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ettevõtete arvu, suutlikkuse ja mõju suurendamine Eestis ning sotsiaalse ettevõtluse väärtustamine
tegevusvaldkonnana meie ühiskonnas.

Sotsiaalne vastutus ühiskonnas
2016.

aastal

liitusime

Vastutustundliku

Ettevõtluse

Foorumiga ning

meile

on

omistatud Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi hõbemärgis 2015. ja 2016. aastal. Vastutustundliku
Ettevõtluse Foorum liikmena mõistame, et eksisteerime kogukondades, kus leidub meie teenusele
kasutajaid; väärtustame oma töötajaid ning oleme ausad ja läbipaistvad koostöösuhetes tarbijate ja
partneritega; oleme teadlikud

oma ettevõtte

mõjust loodusele

ning oleme eetilised ja

vastutustundlikud oma igapäevaste juhtimisotsuste tegemisel. Toetame ühiskonnas või viime ise
läbi järgmiseid üritusi oma põhitegevuse kõrvalt:

ARVAMUSFESTIVAL
Alates 2013. aastast toetame Arvamusfestivali toimumist ja oleme olnud arutelu korraldajate ning
moderaatorite koolitajad. Igal festivalil on SpeakSmart moderaatorite meeskond alati peaaegu täies
mahus ka ise arutelusid juhtimas. Kolmel aastal oleme juhtinud ka festivali lõpuarutelu
erakonnaesimeeste vahel (vaata SIIT 2016. lõpuarutelu).
NUPUKATE LAHENDUSTE KONKURSS JA INKUBAATOR
Alates 2016. aastast toetame pitchingu väljaõppe ja inspiratsioonipäevade juhtimisega Heateo
Sihtasutuse ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital poolt ellu kutsutud ja viidud Nupukate Lahenduste
Inkubaatorit. Inkubaatori eesmärk on nutikate, mõjusate ja uuenduslike ideede arendamine, mis
lahendaks teravaid ühiskondlikke probleeme. Lisainfo SIIT.
PUNKT VÄITLUSTURNIIR
Soovides ühiskonnas populariseerida võistluslikku väitlust kui mõttesporti, korraldame igal aastal
ettevõtete, asutuste ja vabaühenduste vahelist väitlusturniiri PUNKT. Esimesel turniiril 2016. aasta
11. juunil osales 12 meeskond ning turniiri võitis Vabaühenduste Liidu meeskond. Teine turniir
toimub 10. juunil 2017. Lisainfot SIIT.

Olulisemad sündmused 2016. aastal
2015. aasta detsembrist eraldusime MTÜ Eesti Väitlusseltsis eraldiseisvaks SpeakSmart OÜ-ks ning
kasutame teenuste müümisel kaubamärki SpeakSmart®. Meie omanik on MTÜ Eesti Väitlusselts
ning SpeakSmarti juhib 1-liikmeline juhatus.
2016. aastal asutasime SpeakSmart Pakistan suuna. Karachi linnas Pakistanis tegutseb 3-liikmeline
meeskond,

kes

arendab

praegu

tõusvas

ning

ingliskeelse

ärikultuuriga

suurlinnas

argumenteerimisoskuste koolitus- ja konsultatsiooniteenust.
Suur aitäh kõikidele klientidele, koostööpartneritele, vabatahtlikele ja töötajatele, kelle kaasabil 2016.
tegevusaasta väga edukas!
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