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Entitat

Observatori Contra l’Homofòbia (OCH)

Qui som
L’Observatori Contra l’Homofòbia és una eina al servei del col·lectiu LGTBI, per lluitar
contra la LGTBI-fòbia en totes les seves formes i donar el suport necessari a les
víctimes. Treballem en el disseny i implementació d’un sistema d’observació permanent
davant la discriminació i la LGTBI-fòbia en els diferents escenaris on es pugui produir.
S’ofereix un servei d’atenció psicològica i d’acompanyament emocional per a les
persones que han patit o pateixen una agressió o discriminació per raó de la seva
orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere.

Àmbit
Ofereix atenció en l’àmbit territorial de Catalunya on té jurisdicció la Llei 11/2014, del 10
d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Dona resposta a qualsevol persona que necessiti atenció i informi sobre un cas de
discriminació i/o agressió per raó de LGBTI-fòbia.

Objectius
•

Lluita contra la LGBTI-fòbia en totes les seves formes

•

La denúncia i seguiment de les agressions i discriminacions per raó d’opció sexual
i/o identitat i expressió de gènere i el suport a les víctimes.

•

Dissenyar i implementar un sistema d’observació permanent davant la discriminació
i la LGBTI-fòbia en els diferents escenaris on es pugui produir.
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Serveis
Servei d’atenció a la víctima
• Atenció psicosocial
• Coordinació amb altres serveis i entitats
Oficina de denúncies
• Assessorament jurídic
• Acompanyament i derivació als serveis i organismes corresponents
• Registre i memòria de les incidències

Coordinacions
-

Contacte
Horari d’atenció a la víctima: Dijous de 17h a 19h
Horari d’Oficina de denúncies: Divendres de 17h a 19h
Horari d’assessorament general: Dimarts i dijous de 10h a 14h
Telèfon: 93 217 26 69
Web: www.och.cat
E-mail: coordinació@och.cat
Lloc: c/ Verdi, 88 08012 Barcelona

Lloc accessible
-

