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    Сілія Штраус 

 
Сілія Штраус є письменницею, сценаристкою, продюсеркою та дизайнеркою контенту та 
здебільшого спеціалізується і має близько тридцяти років досвіду роботи над проблемами 
військовослужбовців та ветеранів збройних сил США. 

Пані Штраус неодноразово брала участь у масштабних командних проєктах в сфері комунікацій, 
розробки технологій та тренінгів для державних структур Сполучених Штатів, таких як 
Міністерство оборони, Міністерство у справах ветеранів, Міністерство юстиції, Центр контролю 
та профілактики захворювань, Держпрограма допомоги пораненим військовослужбовцям, та 
Бюро первинної медичної допомоги. Її методичні та друковані роботи вибороли понад 100 
престижних державних нагород, більшість з яких вона отримала за участь у навчальних та 
комунікаційних проєктах, пов’язаних із збройними силами США. Пані Штраус працювала також 
головною авторкою у низці комунікаційних проєктів Американського червоного хреста. 

На основі своєї задокументованої роботи з пацієнтами та їх сім’ями в госпіталі ім. Волтера Ріда 
та медичному госпіталі ВМС з 2003 по 2007 рік, Селія написала одну з перших в історії США книг, 
присвячених посттравматичному стресу та травматичному пошкодженню головного мозку під 
назвою «Приховані війни на невидимих фронтах:  Історії американських солдатів з травматичним 
пошкодженням головного мозку та ПТСР», яка вийшла друком 2009 року у Casemate, 
найбільшому видавництві військової літератури у США та Великобританії. 

У 2009-2011 роках Сілія працювала разом з Національною організацією інвалідів війни та 
поранених військовослужбовців (AW2) над книгою «Коли воїни повертаються додому». 

У 2012 році Сілія заснувала неприбуткову організацію We Serve, місією якої є зцілення тіла, 
розуму та душі американських ветеранів війни. За часів своєї роботи у We Serve пані Штраус 
працювала з провідними авторами, дослідниками та лідерами американських ветеранських 
ініціатив, включаючи докторку філософії Ненсі Шерман, авторку книги «Нерозказана війна: Що 
коїться у серцях, головах та душах наших солдатів», доктора філософії Едварда Тіка, автора книги 
«Війна та душа», доктора медицини Чарльза У. Хоуґа, полковника армії США у відставці, автора 
«Воїн назавжди залишається воїном», генерал-майора армії США у відставці Лорі Саттона, 
колишнього директора Оборонного центру з провідних методик лікування ПТСР та травматичних 
ушкоджень головного мозку, генерала армії США у відставці Марка Ґрегема, генерала армії США 
у відставці Майкла Данлеві та інших. 

Сілія є також відомою у США авторкою та спікеркою на тему батьківська. Пані Штраус є 
випускницею Університету Вірджинії, отримала ступінь магістра літератури в Джорджтаунському 
університеті та є активним членом Гільдії cценарістів США. 


