
Арно Гујон 
директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону  

 

Рођен је 1985. године у Греноблу (Француска). Са 22 године 

стекао је звање мастерс инжењера заштите животне средине на 

Политехничкој школи Универзитета у Греноблу. Похађао је 

мастер политикологије на Факултету политичких наука у 

Београду. Док је био студент, основао је 2005. године 

Хуманитарну организацију „Солидарност за Kосово”. 

Решењем Владе Републике Србије од новембра 2020. године 

именован је за в.д. директора Управе за сарадњу с дијаспором 

и Србима у региону. 
 

Објавио је књигу „Сви моји путеви воде у Србију” на 

српском језику о разлозима који су га навели да се ангажује за 

Србе на Kосову и Метохији и да након тога повеже своју судбину са судбином Срба настанивши се у 

Београду. На основу заслуга у свом хуманитарном раду, добио је држављанство Србије  2015. године.   
 

Добитник је многих признања и одликовања, међу којима је Орден Светог Саве првог степена. Поред 

матерњег француског, говори српски, енглески и руски језик. Ожењен је Иваном, Српкињом рођеном у 

Француској, са којом има две ћерке, Милену и Ирену и сина Виктора. 
 

Објава на Фејсбук профилу, Арно Гујон, 5. 10. 2021. 
 

 „У животу сами бирате свој пут. Свакако да сам по 

рођењу био предодређен за неку другу судбину и да 

ништа није наговештавало да ћу једног дана живети 

у Србији, говорити српски и да ћу се бавити 

хуманитарним радом на Косову и Метохији. Али 

такав пут сам изабрао. Могао сам да изаберем неки 

други. По струци сам инжењер, радио сам у 

ʼЛореалуʼ у Паризу.  
 

У једном тренутку дошао сам у ситуацију да сам 

морао да бирам између тога да радим за велику 

компанију ʼЛореалʼ која ми нуди добар посао, 

добру плату, светски је бренд… или ћу да покушам 

да радим оно што за мене има смисла, а то је да 

помажем Србима на Косову и Метохији. Нисам 

хтео да се после 40 година каријере осврнем иза 

себе и да видим да је оно што сам постигао у 

животу то да сам допринео продаји шминке у свету, 

да сам додатно обогатио већ богате људе. Хтео сам 

да градим куће на Косову за повратнике, обновим школе, организујем хуманитарну помоћ. То је имало више 

смисла за мене. Имао сам луксуз да бирам. То је велика шанса и немају је многи јер морају да се боре за голи 

живот.  
 

Никада нисам зажалио због те одлуке. Знам да сам изабрао прави пут. Србија као земља није најбогатија у 

економском смислу, али Србија има душу. Срби имају душу, оно што су можда други народи изгубили“. 
 

1. Опиши директора Управе Арноа Гујона и испричај шта си сазнао о његовој личности. 
 

2. Моје питање за Арноа Гујона: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

3. Реченицу „Ако од својих уста не одвајаш, у ствари и не дајеш“ Арно Гујон је чуо и доживео њен смисао од 

мештана места Бања код Сувог Грла у Метохији, где је преноћио током једног од његових бројних 

хуманитарних одлазака. Шта значи израз „одвајати од уста“? Како ти разумеш ову реченицу? У чему је 

смисао давања?  


