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kwartalnik społeczno-aktywistyczny



Kwartalnik NE_NI powstał
 z szacunku kilku osób do

wszystkiego, co niestandardowe,
wyjątkowe, niezwykłe, indywidualne

czy nawet w taki lub inny sposób
prowokujące. Oznacza to szacunek

dla życia i jego tajemnic, zaufanie
do ludzkiego ducha i sympatię dla

wszystkich niestandardowych istot,
którym sprawia przyjemność

sprawianie przyjemności
innym istotom. 

 
Fragment z ‘Siła bezsilnych i inne eseje”

Vaclav Havel
 

Pierwszy numer kwartalnika
ukazał się we wrześniu 2021 roku,

wydany nakładem 2000 egzemplarzy.
Do końca 2023 roku planujemy
 nakład ok. 4000 egzemplarzy.

 
Zapraszamy do współpracy

reklamodawczynie i reklamodawców,
dla których nasze wartości są spójne

z misją biznesu/organizacji,
 którą reprezentujecie.

Cześć!
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bezpłatny;
niepartyjny i apolityczny;
zaangażowany – piszemy o rzeczach,
które nas poruszają;
konstruowany z uważnością na język     
 i z empatią dla osób czytelniczych;
drukowany na papierze w 100%
pochodzącym z recyklingu.

Kwartalnik NE_NI z założenia jest:

Wydawcą kwartalnika jest Fundacja Ne_Ni.

Całość zysku przeznaczamy na działania
społeczne.

Zespół

O nas

WWW.NENI.ORG.PL
REKLAMA@NENI.ORG.PL

Wydawnictwo i redakcję tworzą
osoby zaangażowane na zasadzie

wolontariatu. Dziś to ponad 10
kreatywnych osób, które wspólnie

tworzą czasopismo od i dla
 społeczności LGBTQIAP+.

 
Aktywizując wzmacniamy odwagę

 i różnorodność osób budujących
 tę społeczność.

Posługując się inkluzywnym językiem
dążymy do tworzenia równościowego

społeczeństwa.
 



Jesteśmy dostępni
w ponad 70 miejscach w całej Polsce.
Naszymi partnerami i partnerkami są

miejsca spotkań: kawiarnie, biblioteki,
księgarnie, galerie sztuki,

centra aktywności obywatelskiej
 i siedziby organizacji pozarządowych.

 
Pełna lista miejsc dystrybucji na

stronie www.neni.org.pl/widoczne_ni/ 
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Dokąd 
i do kogo
docieramy?
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Chci*byśmy, żeby kwartalnik docierał jak
najdalej i do coraz szerszego grona czytelników 
i czytelniczek. Kierowany jest do wszystkich,
które_rzy aktywnie uczestniczą w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego, do młodzieży,
również do tych, które_rzy szukają wsparcia
bądź należą do grup wykluczonych.



II lub III strona okładki                    1800,00 zł *
pojedyncza strona                           1000,00 zł *
1/2 strony                                              750,00 zł *

REKLAMA
Plan wydawniczy zakłada ograniczoną 
publikację reklam w wydaniu papierowym
zarówno pod względem ilości pozycji,
jak i formatów (do czterech pełnych stron).

MECENAT
Obecnie koszt wydruku 2000 egzemplarzy to 
ok. 6500 zł netto. Zdobywanie tych środków
pochłania znaczne zasoby naszej energii 
i czasu. Może chciałbyś_łabyś nas wesprzeć 
w działaniach, może jesteś zainteresowana_ny 
mecenatem całości lub części kolejnych wydań
kwartalnika NE_NI? 
Przekaż dziś darowiznę. W danym roku możesz
odliczyć od podatku do 6% dochodu w postaci
darowizn (firmy do 10%). Na każdy 1000 zł
dochodu to 60 zł (100 zł) darowizny, którą
możesz dziś przekazać nam.

 * kwoty brutto   

dzięki:)
KONTAKT:

Fundacja Ne_Ni
ul.  Juliusza Słowackiego 19/4a

87-100 Toruń
KRS: 0000894050

NIP: 9562367874

Oferta


